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VALENTINA BADRAJAN: NE DORIM 
CA INVESTIȚ I ILE GUVERNULUI 

SUA SĂ GENEREZE NOI INVESTIȚ I I 
ÎN ECONOMIA ȚĂRI I NOASTRE

În luna septembrie curent am marcat trei ani de la intrarea în vigoare a Programului Compact. Într-un interviu 
realizat cu dna Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM Moldova, am discutat despre rezultatele înregis-

trate în cadrul acestui program și provocările majore ale acestuia. 

Cum apreciați cei trei ani de implementare 
a Programului Compact?

În septembrie 2010, cînd a intrat în vigoare 
Programul Compact, au fost stabilite obiective  

ambițioase pentru noi. Prin realizarea acestor obiective ne-
am propus ca Moldova să devină pentru toate țările benefi-
ciare de asistența Corporației Provocările Mileniului, o țară 
model care a implementat cu succes Programul Compact. 
Acest entuziasm, prezent și astăzi, susținut de o echipă de 

profesioniști alături de care activez, contribuie ferm la real-
izarea cu succes a obiectivelor ambițioase, stabilite cu trei 
ani în urmă. Deși pînă la finalizarea Programului mai rămîn 
aproape doi ani, deja astăzi, putem vorbi despre rezultate 
concrete în implementarea Programului Compact.

În cei 3 ani de implementare a Programului Compact 
am reușit să găsim soluții pentru toate problemele pe care 
le-am întîmpinat, indiferent de cît de dificile au fost și să 
avansăm în realizarea acestui program complex. Rezultatele 
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obținute se datorează  inclusiv susținerii partenerilor noștri 
– Guvernul Republicii Moldova și Corporația Provocările 
Mileniului. Fiecare ministru care coordonează domeniile 
de intervenție ale Programului Compact au abordat cu se-
riozitate și responsabilitate angajamentele ce le revin. La 
fel, avem suport enorm din partea colegilor din cadrul CPM. 

Care sunt cele mai mari realizări obținute în această 
perioadă?

La etapa actuală implementarea activităților programului 
derulează conform termenelor stabilite. În acest sens, atît 
din punct de vedere calitativ, cît și din punct de vedere al 
încadrării în perioada de timp alocată pentru atingerea re-
zultatelor, toate condițiile sunt respectate. În cooperare cu 
partenerii noștri am inițiat reforme majore și credem că am 
reușit să schimbăm cardinal modul în care se dezvoltă sec-
torul de irigare din Republica Moldova. 

Dacă însă ne referim la realizări care deja aduc beneficii 
vizibile cetățenilor, atunci trebuie să menționăm lucrările 
de reabilitare a traseului Sărăteni-Soroca de 93 de km. Mai 
bine de jumătate din lucrările preconizate au fost efectu-
ate. Totodată, acest proiect presupune nu doar reabilitare, 
dar și reconstrucție totală a drumului, practic demolarea și 
construcția unor noi porțiuni de drum și de poduri noi. La 
fel, acest proiect prevede efectuarea unor construcții ma-
jore, care de mulți ani nu au mai fost efectuate în contextul 
reabilitării  infrastructurii drumurilor care vor spori siguranța 
traficului rutier – intersecția denivelată la Sărăteni, 3 sensuri 
giratorii, pod nou cu cale ferată, înlăturarea alunecărilor de 
teren pe drumul de ocolire a orașului Soroca. Adițional la 
aceste lucrări, sunt efectuate lucrări de construcție a unor 
drumuri locale care facilitează accesul comunităților tra-
versate de traseul reabilitat la diverse instituții de menire 
socială, precum sunt școli și grădinițe, centre de sănătate 
etc. În prezent examinăm  posibilități suplimentare de efec-
tuare a unor lucrări adiționale cu impact social.

În contextul proiectului Tranziția la Agricultura 
Performantă avem mai multe rezultate care merită să fie 
prezentate. Dacă vorbim de programul de credite pentru 
investiții în infrastructura post recoltare, 23 de producători 
agricoli au beneficiat deja de împrumuturi în valoare totală de 
peste 59 milioane de lei. Fiecare leu din aceste împrumuturi 
a generat investiții adiționale în infrastructura post recoltare 
din Moldova de 1,09 lei. Majoritatea mijloacelor financiare 
au fost investite în construcția depozitelor frigorifice care au 
contribuit la creșterea spațiului de păstrare în stare proaspătă 
a fructelor și legumelor. Toate acestea au un impact direct 
asupra creșterii calității produselor agricole și implicit, spori-

rii competitivității produselor autohtone pe piețele.
O activitate de pionierat pentru Moldova, care a dema-

rat în cadrul Programului Compact, este reforma sectorului 
de irigare.  Am acordat asistență producătorilor agricoli în 
crearea și fortificarea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pen-
tru Irigații. Șapte AUAI au preluat deja în gestiune sistemele 
de irigare, fiind responsabile de livrarea apei, stabilirea cos-
turilor, planificare etc.  Desigur, este suficient de complicat 
să gestionezi sistemele de irigare, dar în schimb acum fer-
mierii sunt liberi să ia decizii în mod independent și prin 
urmare să fie siguri că funcționarea eficientă a sistemelor 
depinde exclusiv de gradul lor de responsabilitate. În același 
timp, în cadrul Programului Compact sunt organizate in-
struiri tematice pentru a spori capacitățile Asociațiilor de 
gestionare a sistemelor de irigare preluate în gestiune. 

A fost elaborat și aprobat un cadru nou legislativ care pre-
vede introducerea unui management modern și eficient al 
bazinelor de apă. Totodată, în contextul îmbunătățirii aces-
tei activități, Programul Compact acordă asistență prin pro-
curarea și instalarea stațiilor de monitorizarea a nivelului și 
calității apelor, cît și prin dotarea instituțiilor publice com-
petente cu echipament modern pentru gestionarea în timp 
real a resurselor acvatice etc.

Dar probabil realizarea cea mai importantă pentru Pro-
gramul Compact este reabilitarea sistemelor de irigare. 
Aceste sisteme au fost construite acum 30-40 de ani și pînă 
în prezent nu au beneficiat de lucrări de reabilitare. Acum, 
Programul Compact nu doar reconstruiește sistemele re-
spective, ci aplică procedee și tehnologii noi care vor permi-
te o îmbunătățire considerabilă în ceea ce privește automa-
tizarea proceselor de operare, creșterea eficienței energetice 
ceea ce în condițiile de astăzi este practic o condiție obliga-
torie de supraviețuire. Sistemele de irigare reabilitate vor 
oferi posibilitate agricultorilor, în urma unor investiții pri-
vate, să extindă considerabil suprafața irigată. 

Lucrările de reabilitare au demarat deja la sistemele 
de irigare Lopatna și Criuleni, pentru reabilitarea altor 
sisteme de pe rîul Nistru (Puhăceni, Roșcani, Coșnița, 
Jora de Mijloc), cît și de pe rîul Prut (Blindești, Grozești 
și Leova Sud), este în desfășurare procesul de evaluare 
a ofertelor depuse de companiile de construcție și cele 
de supraveghere. În același timp, pentru ultimele două 
sisteme de pe rîul Prut (Cahul și Chircani / Zîrnești) este 
în proces de elaborare un nou concept privind reabilita-
rea acestora, care va lua în calcul atît aspectele sensibile 
de mediu, cît și dificultățile tehnice depistate la etapa de 
proiectare preliminară. 
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Toate aceste realizări se datorează transparenței și par-
ticipării active nu doar a echipei de implementare a Pro-
gramului Compact, dar și a instituțiilor publice partenere 
și a beneficiarilor – cetățenii Moldovei care vor utiliza 
aceste bunuri. 

Ce provocări mai persistă la implementarea Pro-
gramului Compact?

Cea mai mare provocare este timpul limitat stabilit pen-
tru realizarea obiectivelor Compact. Acum sunt mobili-
zate toate resursele pentru a reuși finalizarea activităților 
pînă la 31 august 2015. Termenul restrîns însă nu exclude 
respectarea standardelor internaționale de calitate în ex-
ecutarea lucrărilor și asigurarea durabilității investițiilor. 
În același timp, condițiile Acordului Compact nu prevăd 
suplinirea fondurilor alocate, respectiv, toate lucrările 
trebuie îndeplinite în limitele bugetului alocat la momen-
tul semnării acestui acord.

Care sunt rezultatele pe care doriți să  le vedeți în 
Moldova la sfîrșitul Programului Compact?

Așteptările FPM Moldova coincid cu obiectivele Pro-
gramului Compact. Ne dorim ca investițiile Guvernu-
lui SUA să contribuie la generarea unor noi investiții în 
diferite sectoare ale economiei țării. Sperăm că reabilita-
rea sistemelor de irigare va impulsiona dezvoltarea sec-
torului agricol, care va dispune de condiții reale pentru a 
cultiva produse de valoare înaltă competitive atît pe piața 
internă, cît și la export. 

De asemenea, ne dorim ca drumul reabilitat în cadrul 
programului să devină un catalizator pentru noi afaceri 

în regiune, pentru creșterea traficului rutier, inclusiv și a 
tranzitului internațional, ceea ce în consecință va spori în 
mod obligatoriu veniturile populației din zona rurală. 

Cît de reală este șansa ca Republica Moldova să 
beneficieze de un nou Program Compact?

Din momentul semnării Acordului Compact, Guvernul 
Moldovei a declarat ferm că Moldova va demonstra că 
merită să beneficieze de un Program Compact 2, deoarece 
va înregistra performanțe și succes în implementarea 
actualului Program. Pentru implementarea eficientă, 
cu rezultate care vor multiplica investițiile în economia 
Moldovei, au fost mobilizate toate resursele și se muncește 
din greu la implementarea activităților incluse în Com-
pact și realizarea obiectivelor. Vreau să menționez că este 
important nu doar să realizăm toate activitățile prevăzute 
de Programul Compact, dar și ca aceste activități să aibă 
un impact asupra cetățenilor țării și desigur să asigurăm 
transparență și corectitudine la fiecare etapă de imple-
mentare a programului. 

În același timp, aș dori să menționez că o bună parte a 
șanselor de obținere a unei finanțări suplimentare depin-
de de o serie de indicatori de performanță în baza cărora 
este evaluat gradul de eligibilitate a țărilor pretendente la 
asistență Compact. Pînă în prezent țara noastră a demon-
strat că poate face față indicatorilor respectivi, cum ar fi 
libertatea afacerilor, politici fiscale, libertatea de expresie, 
iată de ce aceste fapte îmi dau speranța că Republica Mol-
dova va reuși să convingă Guvernul SUA de necesitatea 
continuării cooperării în formatul Programului Compact. 
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Dle Victor Bodiu, care este contribuția 
Programului Compact la dezvoltarea 
economică a Republicii Moldova?

După cum cunoașteți, Programul Compact 
a fost precedat de o lungă perioadă de elaborare,  pe parcursul 
căreia au fost analizate constrîngerile majore în dezvoltarea 
economică a Republicii Moldova. Ulterior, pentru înlăturarea 
acestor constrîngeri, au fost identificate soluții transformate în 
obiective ale programului. Iată de ce, Programul Compact vine 
cu remedii eficiente pentru a contribui la creșterea economică 
și la reducerea sărăciei în țara noastră. Totodată, domeniile de 
intervenție ale Programului Compact sunt unele strategice, 
cum ar fi reabilitarea infrastructurii rutiere și a sistemelor de 
irigare, facilitarea accesului agricultorilor la finanțare, mod-
ernizarea producției acestora și creșterea competitivității pro-
duselor agricole autohtone pe piețele de distribuție. 

Astăzi, sunt mîndru să constat că Programul Compact 
va avea un impact nu doar asupra infrastructurii drumuri-
lor sau a sectorului de irigare, ci va influența și atitudinea 
cetățenilor vizavi de felul în care trebuie să evolueze lucru-
rile în Republica Moldova pentru a atinge standardele de 
dezvoltare pe care ni le dorim cu toții. 

În ce măsură obiectivele Programului Compact core-
spund cu prioritățile de dezvoltare a țării, stabilite de 
Guvern pentru următorii ani?

Prioritățile de dezvoltare, la care vă referiți,  de aseme-
nea, rezultă din constrîngerile în dezvoltarea socială și 
economică a Republicii Moldova, identificate de echipa 
Executivului. Respectiv, în Programul de activitate a Gu-
vernului veți găsi, printre priorități, și reabilitarea drumu-
rilor, și facilitarea accesului la irigare, și dezvoltarea infra-
structurii post-recoltare etc.

PROGRAMUL COMPACT VA 
INFLUENȚA MENTALITATEA 

CETĂȚENILOR, CEEA CE PRODUCE 
CU ADEVĂRAT SCHIMBAREA

Interviu cu dl Victor Bodiu, Secretarul General al Guvernului, președintele Comitetului executiv al FPM Moldova
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Este absolut logic ca să se lucreze în sinergie, iar toa-
te eforturile să fie direcționate, la unison, spre excluderea 
impedimentelor de dezvoltare. În caz contrar, vom avea 
situația cînd nu sunt utilizate eficient nici resursele umane 
și nici cele financiare, iar eforturile vor fi dispersate. Vreau să 
menționez, totodată,  că obiectivele Programului Compact 
se regăsesc și în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 
2020”, care servește drept bază în procesul de alocare a re-
surselor publice naționale, cît și în planificarea și gestionarea 
asistenței externe, oferite de către partenerii  de dezvoltare.

De altfel, coordonarea asistenței externe și integrarea 
acesteia în programele de dezvoltare ale Guvernului este o 
prioritate a Cancelariei de Stat. În ultimii ani, ne-a reușit să 
pliem asistența oferită din exterior pe necesitățile țării, ceea 
ce sporește eficacitatea și eficiența valorificării resurselor și 
soluționarea problemelor stringente cu care se confruntă 
țara noastră  sub aspect atît economic, cît și social. 

Una dintre provocările majore ale Programului Com-
pact este durabilitatea investițiilor. Dar, și cetățenii 
simpli și-au exprimat de nenumărate ori îngrijorarea le-
gată de viitorul drumului reabilitat sau  al sistemelor de 
irigare modernizate după ce programul va fi finalizat...

Guvernul Republicii Moldova este cel mai interesat de 
durabilitatea investițiilor efectuate din fondurile Pro-
gramului Compact, acordate grație bunăvoinței poporului 
american. De aceea, Executivul participă la realizarea obi-
ectivelor Compact și la supravegherea derulării corecte și 
transparente a tuturor proceselor.

Totodată, țin să subliniez că Programul Compact prevede un 
șir de angajamente pe care Guvernul trebuie să le îndeplinească 
inclusiv pentru a asigura durabilitatea investițiilor. De exem-
plu, Guvernul urmează să asigure mijloace suficiente pentru 
Fondul rutier pentru menținerea infrastructurii drumurilor. 
În acest scop, pe parcursul ultimilor ani, din accizele pentru 
produsele petroliere a fost majorat considerabil Fondul rutier.

Sau, bunăoară,  pentru a asigura funcționalitatea Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, a fost elaborat și aprobat 
cadrul legislativ necesar în domeniu, cum ar fi Legea cu privire 
la Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru irigații, Legea Apelor, 
precum și cadrul normativ ce facilitează implementarea legilor 
noi și asigurarea autonomiei financiare a acestor asociații, ceea 
ce va crea condiții pentru direcționarea mijloacelor financiare 
suficiente pentru asigurarea operaționalității și menținerii sis-
temelor reabilitate după ce vor fi date în exploatare.

Multe state, care au implementat programe Com-
pact, au beneficiat ulterior de noi programe de acest tip. 
Credeți că Republica Moldova are șanse să beneficieze de  

Compact-2? Care, în acest caz, ar fi domeniile prioritare?
Sunt convins că Republica Moldova va demonstra 

performanță în implementarea Programului Compact și va 
cîștiga încrederea Guvernului SUA pentru un nou program 
de acest gen. Pînă în prezent, am reușit să obținem un șir de 
rezultate care merită apreciere, iar procesele se desfășoară 
într-un mod transparent și participativ. Mai multe inițiative 
lansate în cadrul Programului sunt preluate de instituțiile 
publice în activitatea lor de zi cu  zi - și aici aș menționa 
politica de prevenire și combatere a cazurilor de fraudă și 
corupție, implicarea beneficiarilor, a cetățenilor, în procesul 
de planificare, implementare și monitorizare a activităților 
desfășurate, consultarea opiniei tuturor părților interesate.

Toate aceste lucruri îmi întăresc încrederea că Republica 
Moldova va reuși să convingă Corporația Provocările Mile-
niului ca să susțină în continuare eforturile de dezvoltare 
ale țării noastre. În plus, si să nu uităm că în 2010, cînd a 
intrat în vigoare Programul Compact, Guvernul a promis 
dlui Daniel Yohannes, președintele Corporației Provocările 
Mileniului, care se afla într-o vizită de lucru la Chișinău, că 
Republica Moldova va fi o țară-exemplu de implementare 
eficientă a Programului Compact.

Ați menționat mai devreme că Guvernul Republicii 
Moldova are o serie de obligațiuni și nu reprezintă doar 
un partener pasiv al Programului. În acest context, în ce 
măsură sunteți mulțumit de colaborarea existentă între 
toate entitățile antrenate la implementarea Compact?

Programul Compact este un exercițiu nou pentru Republica 
Moldova, în a cărui implementare sunt antrenate, deopotrivă, 
o multitudine de instituții publice - Cancelaria de Stat, Min-
isterul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Medi-
ului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, 
Agenția Apele Moldovei și alte autorități publice din subordin-
ea structurilor vizate -, dar și zeci de companii internaționale 
și locale, selectate de o manieră competitivă pentru a realiza 
anumite activități sau pentru a executa lucrări de proiect-
are, construcție etc. Totodată, este vorba de mii de locuitori 
din satele și orașele din aria de implementare a Programului 
Compact, vizați și implicați în derularea lui.

În pofida acestei „diversități” instituționale și umane, re-
spectivul exercițiu le-a oferit fiecăreia dintre părțile implicate 
să învețe multe lucruri noi și utile. În plus, s-a reușit constru-
irea unui mecanism complex și eficient de interacțiune și co-
ordonare, care asigură implementarea cu succes a activităților 
Compact.  Acest mecanism va rămîne funcțional, ca să servească 
drept model de management și în cadrul altor exerciții com-
plexe ce vor fi lansate ulterior în Republica Moldova.
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În luna septembrie circa 5 km de țevi pentru ma-
gistralele sistemelor de irigare Criuleni și Lopat-
na au fost deja instalate, echipamentul uzat și 
defectat de la stațiile de pompare a fost demon-

tat, iar clădirile stațiilor de pompare sunt în proces de 
reconstrucție. Consorțiul companiilor de construcție 
Hidroconstrucția & IAMSAT Muntenia este în toiul 
lucrărilor de reabilitare a celor două sisteme de irigare. 
Potrivit planului prezentat de companiile de construcție, 
pentru lunile de toamnă, sunt preconizate lucrările de in-
stalare a țevilor de absorbție, demontare a utilajului vechi 
din stațiile de pompare, efectuarea lucrărilor de excavare 
și instalare a magistralelor. Totodată, lucrările de reabili-
tare vor continua și în perioada rece a anului, în special 

în stațiile de pompare, deoarece acestea pot fi efectuate 
chiar și cînd temperatura de afară este sub zero. 

Conform prevederilor contractului, companiile 
românești Hidroconstrucția & IAMSAT Muntenia dispun 
de 18 luni pentru reabilitarea sistemelor de irigare Cri-
uleni și Lopatna. Valoarea contractului este de circa 8,3 
milioane USD și prevede înlocuirea echipamentului elec-
tromecanic cu echipament modern și eficient, dotarea cu 
echipamente electronice de control al regimului de lucru 
al pompelor, substituirea a 85% din rețeaua de distribuție a 
apei cu țevi din  polietilenă de  densitate înaltă, înlocuirea 
a 100% din hidranți, reconstrucția clădirilor stațiilor de 
pompare, instalarea contoarelor mobile pentru determi-
narea volumului de apă consumat etc.
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În rezultatul reabilitării celor două sisteme centralizate 
de irigare vor fi extinse suprafețele de teren irigat la Lopatna 
de la 50 de hectare la 509 hectare, iar la Criuleni de la 120 de 
hectare la cca 760 de hectare.

Sunt pe ultima sută de metri negocierile cu companiile care 
vor efectua lucrările de reabilitare a altor 4 sisteme de irigare 
de pe râul Nistru: Jora de Jos (raionul Orhei), Coșnița (raionul 
Dubăsari), Puhăceni și Roșcani (raionul Anenii Noi). 

Totodată, pe 30 septembrie au fost deschise ofertele com-
paniilor de construcție care vor să participe la reabilitarea sis-
temelor de irigare de pe rîul Prut: Blindești (raionul Ungheni), 
Grozești (raionul Nisporeni) și Leova Sud (raionul Leova). La 
concurs au fost prezentate șase oferte din partea companiilor 
din România, Azerbaidjan, Germania, Rusia, Franța și Portu-
galia. Ofertele financiare prezentate variază de la 18 pînă la 48 
mil. dolari SUA în funcție de sistemele de irigare. 

În aria celor trei sisteme de irigare de pe rîul Prut activează 

peste 1300 de producători agricoli și doar sistemul de irigare 
Grozești funcționează și irigă circa 100 de hectare de teren ag-
ricol. După reabilitare, sistemele de irigare Grozești, Blindești și 
Leova Sud vor putea iriga peste 2667 de hectare de teren agri-
col și vor oferi posibilitate de a efectua investiții private pentru 
extinderea ulterioară a suprafeței irigate pînă la circa 1300 de 
hectare.

În Republica Moldova sunt 75 de sisteme de irigare, care 
au fost construite acum 30-40 de ani. În prezent acestea sunt 
parțial funcționale și se află într-o stare avansată de degradare. 
În ultimii 20 de ani în țara noastră nu a fost reabilitat nici un 
sistem de irigare. Programul Compact și-a propus să reabil-
iteze pînă la 11 sisteme de irigare. Potrivit proiectelor tehnice, 
conductele din azbociment necesită substituire,  majoritatea 
țevilor de distribuire a apei sunt defectate, hidranții și vanele de 
aerisire lipsesc, pompele sunt deteriorate și necesită înlocuire, 
iar clădirile stațiilor de pompare sunt aproape distruse.
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A 22-a ediție a faimoasei expoziții Worldfood 
Moscow 2013, desfășurată între 16 și 19 sep-
tembrie în capitala Federației Ruse, a adunat              
peste o mie de producători și distribuitori de 

produse alimentare din toate colțurile lumii. Pe acest seg-
ment, Moldova a fost reprezentată la nivel înalt de un grup 
de producătorii și specialiști, care al doilea an consecutiv își 
unesc forțele de promovare a fructelor autohtone sub logoul 
comun „MOLDOVA - Gustul face diferența”.

Elaborat de echipa Proiectului „ACED” (Proiectul Com-
petitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor), co-
finanțată de Corporația Provocările Mileniului, logo-ul 
prezintă mărul roșu ca ambasador al agriculturii naționale, 
iar conturul mărului ne duce cu gîndul la simbolul dra-
gostei – inima, dar și la faptul că fructul a fost crescut din 
inimă și cu grijă. Textul din componența logoului vine să 
accentueze unul dintre elementele distinctive ale fructelor 
noastre – gustul. Tradus în limba consumatorului, sloganul 
reamintește consumatorilor din Federația Rusă, despre 
gustul incomparabil al produselor moldovenești care s-a 

întipărit în preferințele multor generații de ruși.
Printre producătorii prezenți la expoziție au fost și doi 

beneficiari ai creditelor Compact, care au contractat împru-
muturi pe termen lung din sursele oferite de FPM Moldova, 
direcționate spre îmbunătățirea infrastructurii post-re-
coltare. Cu ajutorul creditului Compact „Ghermes-Agroser-
vice” SRL și-a renovat un depozit frigorific pentru fructe în 
satul Zaim, Căușeni. „Codru-ST” SRL și-a extins și renovat 
datorită resurselor din împrumutul oferit în cadrul Pro-
gramului Compact un spațiu de depozitare de 2.500 tone 
în satul Bucovăț, Strășeni. Spațiile cu atmosferă controlată 
permit păstrarea calității producției mai mult timp. Ambii 
beneficiari au profitat de oportunitățile oferite de World-
food Moscow 2013 pentru a stabili legături comerciale cu 
rețele de distribuție care, spre deosebire de alți clienți se-
zonieri, au nevoie de cantități prestabilite de fructe, de cali-
tate superioară, la interval de timp fixat. Aceste condiții de 
vînzare sunt rîvnite de toți producătorii care beneficiază de 
preț bun, siguranță în procesul de achitare, venituri după 
sezon și prestigiu.
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SUNT MEREU CELE MAI BUNE
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Fără infrastructura post-recoltare necesară, cum ar fi de-
pozitele frigorifice, liniile de sortare și ambalare, calea pro-
ducătorilor moldoveni către rețelele de distribuție este în-
chisă. Conjunctura socială și economică din Federația Rusă 
schimbă preferințele consumatorilor, în deosebi în capitală. 
Supermarketurile sunt din ce în ce mai populare, luînd locul 
piețelor. Acestea au cerințe stricte de ambalare și expune-
re a fructelor. În Republica Moldova însă lipsa accesului la 
finanțe este una din cauzele majore a tranziției lente către 
noile forme de comerț.

Dl. Isidor Braiman, directorul comercial al societății 
„Ghermes-Agroservice” SRL, este convins că fără frigider 
compania s-ar fi confruntat cu probleme serioase. Cultivînd 
105 ha de măr, 34 ha de piersic, 12 ha de prun și 10 ha de 
cireș, firma are necesități stringente de păstrare a producției. 
Din creditul de 125 mii de euro, firma a renovat un vechi fri-
gider de 800 de tone. Grație înlocuirii echipamentului vechi 
și voluminos cu unul modern de 56 kWt putere, volumul de 
stocare a crescut cu 100 de tone. Cele 3 camere noi de răcire 
intensivă permit prelungirea considerabilă a termenului de 
păstrare a fructelor. Echipamentul modern, instalat în 2012, 
în valoare de aproape 90 mii euro, a beneficiat de scutiri fis-
cale la import. Economiile obținute au permis întreprinderii 
să-și mărească considerabil bugetul pentru cheltuieli co-
merciale. Participarea la expoziție face parte din noul plan 
comercial al acestei întreprinderi.

Pentru dl Braiman piața Federației Ruse rămîne una 

strategică. Aceasta în prezent corespunde cel mai bine 
capacităților de producere, păstrare și ambalare a între-
prinderii. Belarusul este a doua piață de desfacere pentru 
producătorul agricol din Moldova. Tradițiile moștenite din 
timpul conviețuirii în spațiul sovietic continuă să facilite-
ze comunicarea între client și producător Cu toate acestea, 
firma trebuie să investească în continuu pentru a rămîne 
competitivă. Următorul credit din sursele FPM Moldova pe 
care „Ghermes-Agroservice” SRL dorește să-l contracteze în 
viitorul apropiat va fi pentru achiziția unei linii moderne de 
sortare și ambalare a merelor. Acest utilaj îi va da posibilita-
te firmei să țintească noi piețe de desfacere în vest.

Pentru dl Ion Chilianu, directorul firmei „Codru-ST”, 
clienții buni din Federația Rusă doresc două lucruri: can-
titate și calitate. Investițiile firmei sunt orientate pentru a 
putea face față cu brio acestor cerințe. Calibrarea producției 
devine obligatorie. Consumatorul final dorește produse cît 
mai uniforme, de aceea linia modernă de sortare este prima 
în lista utilajelor dorite de companie.

Producătorii și vizitatorii au apreciat mult designul ino-
vativ al standului prezentat de Republica Moldova, care 
alături de standurile Statelor Unite, Belgiei și Olandei, se 
încadra armonios în designul modern de expoziție. Produ-
cătorii noștri, în pofida faptului că erau mereu asaltați de 
întrebările potențialilor parteneri comerciali, au reușit cu 
siguranță să observe calitatea înaltă a ambalării și prezen-
tării produselor „vecinilor” spre care tind. 
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Companiile de construcție care reabilitează 
traseul Sărăteni-Soroca și-au mobilizat toate 
resursele disponibile pentru a efectua maxi-
mum de lucrări posibile pînă cînd vor permite 

condițiile climaterice. În acest scop, compania STRABAG a 
mobilizat mai mult echipament și este în proces de instala-
re a unei noi uzine de prelucrare a asfaltului la rece. Pînă în 
prezent au fost deja desfășurate circa 50 la sută din lucrări-
le preconizate, în mare parte fiind lucrări majore legate de 
reconstrucția sau construcția podurilor sau de efectuarea lu-
crărilor de terasament. Actualmente la reabilitarea celor 93 
de km de drum muncesc circa 570 de persoane, dintre care 
385 de angajați sunt din Republica Moldova, iar peste 180 
sunt străini. În același timp, peste 300 de echipamente sunt 
mobilizate pe șantierele de construcție.

Pe traseul Sărăteni-Soroca sunt deja și porțiuni de drum 
acoperite cu stratul final de asfalt. Astfel, pe segmentul de 
la hotarul raioanelor Florești și Telenești și pînă la orașul 
Ghindești, reabilitat de companiile turcești ONUR&SUMMA, 
circa 19 km de drum sunt asfaltați. Rămîn însă să fie efec-
tuate lucrări de amenajare a acostamentelor, marcare și 
instalare a semnelor rutiere, iar 11 poduri sunt în pro-
ces de reconstrucție. Mai bine de 40 la sută din lucrările de 
construcție a intersecției denivelate Sărăteni au fost finaliza-
te: au fost construiți pilonii și rambleul, sunt pregătite pentru 
instalare 32 de grinzi care vor susține construcția.

Pe porțiunea Ghindești - intersecția Drochia au fost efec-
tuate excavări în volum total de peste 180 de mii de metri 

cubi de pămînt necesare pentru modificarea osiei drumului 
sau construirea unor benzi noi pentru a lărgi traseul. Toto-
dată au fost reamplasați cca 8 mii de km de cablu. 

Recent și Prim-ministrul Iurie Leancă și Ambasadorul 
SUA în Republica Moldova William H. Moser au efectuat 
vizite de documentare pe acest traseu. Oficialii au solici-
tat informații actualizate despre rezultatele înregistrate la 
reconstrucția drumului Sărăteni-Soroca.

Ambasadorul SUA a fost interesat în special de lucrările 
realizate de compania STRABAG pe porțiunea șoselei de 
centură din apropierea orașului Soroca, unde la moment 
sunt efectuate lucrări masive de construcție pentru înlă-
turarea alunecărilor de teren. Acestea  prevăd  construcția 
a 212 piloți cu diametrul de 0,8 metri, forați la o adîncime 
de 17 metri, ce vor stabiliza alunecările de teren, precum 
și construcția a 500 de metri de sistem de drenaj închis cu 
cămine de vizitare pentru a reduce nivelul apei subterane 
din această zonă. De asemenea, ambasadorul s-a deplasat 
pe șantierul din apropierea orășelului Ghindești, unde în 
prezent este în derulare construcția unui nou pod și ream-
plasarea a circa 400 de metri de cale ferată.

Prim-ministrul Iurie Leancă în cadrul vizitei șantierului 
de construcție s-a documentat despre construcția pe 
traseu a trei sensuri giratorii care vor contribui la spo-
rirea securității traficului rutier. In acest sens, Leancă  a 
menționat că ar fi bine ca autoritățile de resort să inițieze 
construcția sensurilor giratorii și pe alte trasee naționale 
pentru asigura mai multa securitate în trafic. 

REABIL ITAREA TRASEULUI 
SĂRĂTENI – SOROCA AVANSEAZĂ
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MOLDOVA ARE NEVOIE DE SPECIALIȘTI ȘI 
MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN REABILITAREA 

DRUMURILOR 
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Despre calitatea drumurilor din Moldova se 
vorbește tot mai mult în ultimul timp, fiind 
invocate mai multe cauze care determină  
funcționalitatea acestora. Unul dintre mo-

tivele care influențează direct nivelul drumurilor noastre 
este, după cum afirmă experții, pregătirea specialiștilor în 
domeniul construcțiilor de drumuri, dar mai exact lipsa 
acestora.  Există mai multe explicații de ce este mai puțină 
atractivă meseria de drumar, unele țin de condiții dificile de 
muncă și puține oferte pe piața locală, altele de prestigiul  
și remunerarea modestă a acestor lucrători.  

După destrămarea URSS, ramura construcțiilor de dru-
muri a cunoscut un declin substanțial în fostele republici 
socialiste, motiv pentru care și oferta de specialiști în acest 
domeniu s-a redus drastic. Cel mai mult avînd de suferit 
meseriile, care erau pregătite  în cadrul școlilor profesio-
nale și a colegiilor. La începutul anilor 2000, se crease o 
situație cînd specialiștii buni instruiți în perioada sovietică 
au devenit pensionari, iar înlocuitorii tineri ai acestora erau 
numărați pe degete.

Odată cu reanimarea sectorului de construcție a drumu-
rilor în țara noastră, necesitatea de implicare a specialiștilor 
locali a crescut brusc. Astfel, doar în ultimii 4-5 ani a crescut 
simțitor cererea unui șir de meserii cum ar fi: inginerii, me-
canicii auto, maiștrii, operatorii pentru diferite utilaje și ti-
puri de mijloace auto:  buldozere, excavatoare, macarale etc.

Potrivit ”Barometrului de profesii” pentru anul 2013, me-
seriile enumerate mai sus se află în topul solicitărilor com-
paniilor private, care sunt implicate în diverse proiecte de 
infrastructură în țara noastră. 

Pentru a contribui la dezvoltarea capacităților profesio-
nale a viitorilor specialiști  din această ramură, FPM Mol-
dova în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Moldova  
a realizat în iulie curent o inițiativă  datorită căreia 20 de 
studenți specializați în construcția de căi ferate, drumuri 
și poduri au desfășurat practica de producție pe șantierele 
de reconstrucție a drumului Sărăteni-Soroca. Cinci dintre 
acești tineri au fost deja angajați în cadrul companiei de 
construcție STRABAG.

Valeriu Lungu, Decanul facultății de Urbanism și 
Arhitectură

”Dacă ne dorim drumuri de calitate, trebuie să pregătim 

drumari pe măsură”
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 Ce fel de specialiști pregătește facultatea Dvs? 
Facultatea  Urbanistică și Arhitectură este una din-

tre cele mai mari facultăți din Moldova, care de 35 
ani formează profesionişti cu pregătire universitară 
și postuniversitară la diverse specialități utile pen-
tru economia națională: Arhitectură şi Urbanism, 
Construcţii şi Inginerie Civilă, Ingineria Mediului, 
Tehnologia Materialelor, Inginerie Mecanică…Evi-
dent, că aceste specialități nu reprezintă tentația 
majoră pentru tinerii de azi. Unii își doresc deliberat 
o carieră în domeniul ingineresc sau arhitectural, iar 
alții vin la aceste specialități din lipsă de oportunități.

Cîți studenți au fost înmatriculați anul acesta la 
specialitatea construcția drumuri, poduri și căi fe-
rate și care sunt tendințele în ultimii ani? Are fac-
ultatea Dvs. capacitatea de a furniza cadre sufici-
ente conform necesităților economiei naționale?

În anul curent avem 35 de studenți la anul I, care 
vor deveni viitori drumari.  Anul trecut, de exemp-
lu, cererea pe piață pentru specialiștii din domeniul 
construcției de drumuri și inginerie civilă a depășit 
oferta de 2-3 ori. Am avut solicitări de la diverse com-
panii pe care nu le-am putut onora, deoarece numărul 
de absolvenți era mult mai mic. Este îmbucurător fap-
tul că în ultimii ani a crescut interesul față de aceste 
meserii. Avem tot mai multe solicitări exprese de la 
companii naționale și străine, ceea ce  demonstrează 
că prestigiul și necesitatea în asemenea specialități 
este în creștere.

Posibilitățile existente în cadrul facultății Dvs. 
vă permit pregătirea discipolilor conform rigo-
rilor internaționale existente în acest domeniu 
(dispun de computere și softuri pentru proiectare 
și construcție)?

Chiar și dacă am dispune de cea mai performantă 
bază teoretică și cei mai buni profesori, teoria rămîne 
teorie. Pentru asemenea meserie cum este construcția 
drumurilor, practica este cea care contează cu 
adevărat. Pentru a corespunde necesităților reale 
din domeniul economiei, planurile de studii se 
coordonează cu ministerele sau autoritățile de resort 
și companiile profilate. Sunt invitați în comisiile de 
susținere a examenelor de stat și a tezelor de licență  
reprezentanți ai diferitor instituții și întreprinderi, 
experți cu experiență notorie în domeniu. Studenții 
noștri elaborează proiecte reale de drumuri sau obi-
ective de construcție, care ulterior sunt executate 

real. Facultatea dispune de softuri moderne care să le 
faciliteze proiectarea, dar bugetul modest nu ne per-
mite să beneficiem totuși de cele mai moderne echi-
pamente.

Recent în cadrul uneia dintre companiile an-
trenate la reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca, 
5 dintre studenții care au desfășurat practica 
de producție pe șantier, au fost angajați. Cum 
apreciați potențialul acestora? Veți continua și 
mai departe să trimiteți studenții la practică pe 
șantierele Compact?

Această inițiativă este una reușită și faptul că au 
fost angajați  este o recunoaștere a potențialului 
acestor studenți, pe care noi, profesorii, dorim să-i 
vedem profesioniști adevărați. De asemenea vrem să 
facilităm cumva situația acestor tineri care au fost 
angajați la reconstrucția drumului Sărăteni-Soroca 
prin oferirea unei oportunități de a îmbina teoria cu 
practica, astfel încît să poată absolvi facultatea cu 
frecvență la zi. Profesorii sunt gata să iasă și în week-
enduri la muncă ca să compenseze orele de la care 
băieții vor absenta din cauza muncii pe șantier.

În ultimul timp au fost aduse tot mai multe 
critici către diferite companii atît locale, cît și 
internaționale privind calitatea lucrărilor la dru-
murile construite în Moldova. Cum credeți cine se 
face responsabil în primul rînd?

Responsabilitatea este a tuturor celor implicați. 
Sunt mai multe cauze care determină calitatea unui 
drum. Eu aș enumera în mod special cele pe care le 
sesizez din perspectiva mea profesională. Consider 
că pregătirea specialiștilor din domeniul construcției 
drumurilor lasă de dorit. De fapt, nici un colegiu și 
nici o școală profesională din Moldova nu pregătește 
specialiști la drumuri cum ar fi maiștri, operatori pe 
greider sau buldozer etc. Studiile din cadrul UTM 
sunt investiții destul de scumpe și absolvenții acestor 
specialități trebuie să lucreze la un alt nivel, dar nu la 
munci necalificate. 

O altă problemă o reprezintă calitatea materialelor 
utilizate. Pot afirma cert că în țara noastră nu există 
materiale bune și prin urmare utilizarea acestora 
grație costurilor mai reduse, generează deteriorarea 
la scurt timp a porțiunilor reparate. În ceea ce ține 
de echipamente și tehnică – situația nu este atît de 
proastă, dar de multe ori nu există specialiști calificați 
care să o utilizeze. 
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În perioada septembrie-octombrie reprezentanții 
companiilor de construcție care reabilitează traseul 
Sărăteni-Soroca desfășoară un nou ciclu de instruiri 
tematice în domeniul securității traficului rutier în 

mai multe gimnazii și licee din localitățile amplasate de-a 
lungul porțiunii de drum. 

Orele interactive privind regulile circulației rutiere sunt 
organizate sub egida ”Eu și strada” și sunt frecventate de 
către elevii claselor I, II, III și IV. Instruirile sunt conduse 
de către specialiștii companiilor împreună cu reprezentanții 
Inspectoratului Național de Patrulare și sunt realizate într-
o manieră interactivă, cu utilizarea unui limbaj prietenos 
copiilor din clasele ciclului primar. 

Pe lîngă cunoștințele teoretice elevii primesc din partea 
companiilor de construcție și echipamente corespunzătoare: 
pliante, panglici fluorescente, stegulețe etc. De asemenea, 
instruirea prevede și oferirea suportului metodic și echipa-
mentelor corespunzătoare privind circulația și siguranța 
rutieră profesorilor din școli, care vor putea fi utilizate ulte-
rior în cadrul orelor de dirigenție. 

Desfășurarea instruirilor date se înscrie în inițiativa FPM 
Moldova de a contribui la prevenirea accidentelor rutiere 

pe porțiunea de drum aflată în reconstrucție și de a asigura 
respectarea cerințelor de securitate rutieră pentru unul din 
grupurile cele mai vulnerabile la traficul rutier - copiii. 

Pe lîngă instruirile pentru elevi, companiile de construcție 
și cele de supraveghere organizează instruiri pentru căruțașii 
din satele amplasate de-a lungul drumului Sărăteni-Soroca. 
Adițional, acestora le sunt oferite catadioptri, pentru a le fixa pe 
căruțe. Astfel din cei circa 400 de căruțași care locuiesc în cele 
14 sate, peste 150 de persoane deja au participat la instruire. 

Reprezentanții Inspectoratului Național de Patrulare, 
prezenți la orele de instruire au atenționat căruțașii că 
din ianuarie 2014 aceștia urmează să poarte veste reflec-
torizante și să aibă fixate pe vehicule obiecte fluorescente. 
Potrivit datelor oficiale, în anul 2012, au fost înregistrate 42 
de accidente rutiere cu implicarea căruțelor, în urma cărora 
11 persoane au decedat iar 65 au fost traumatizate.

De la începutul lucrărilor de reabilitare a drumului 
Sărăteni-Soroca companiile de construcție și cele de su-
praveghere au realizat mai multe tipuri de instruiri privind 
securitatea rutieră cu diferite categorii de populație din 
comunitățile traversate de acest drum, la ele participînd în 
total circa 3500 locuitori. 

INSTRUIRI PRIVIND SECURITATEA 
RUTIERĂ ÎN LOCALITĂȚILE TRAVERSATE 

DE DRUMUL SĂRĂTENI-SOROCA
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AU FOST ALEȘI NOII MEMBRI AI GRUPULUI 
CONSULTATIV AL FPM MOLDOVA 

La finele lunii septembrie curent a fost selectată 
noua componență  a Grupului Consultativ (GC) 
al FPM Moldova. În urma evaluării, punctajul 
maxim a fost obținut de următoarele organizații 

și reprezentanții acestora: Asociația Presei Independen-
te (API), dl Petru Macovei, Centrul de Analiză și Prevenire a 
Corupției (CAPC), dna Galina Bostan, Camera de Comerț și 
Industrie (CCI), dl Sergiu Harea, Federația Națională a Fermi-
erilor (FNF), dl Valeriu Cosarciuc și  Asociația Femeilor pentru 
Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă, dna Ioana Bobînă.

Toate ONG-urile date reprezintă asociații profilate pe dome-
niile de activitate ale Programului Compact și au o experiență 
relevantă, care va contribui la desfășurarea activității GC într-
o manieră cît mai eficientă. Alegerea noii componențe se da-
torează expirării mandatului a 5 membri ai GC, reprezentanți 
ai societății civile, care și-au exercitat mandatele timp de 2 ani  
în prima componență a Grupului consultativ. Pentru a suplini 
funcțiile vacante FPM Moldova a desfășurat  un concurs pu-
blic, la care au fost invitate să participe toate organizațiile și 
instituțiile non-guvernamentale interesate, care activează în 
domeniile de operare a Programului Compact, care sunt înre-
gistrate conform legislației naționale și nu se află în conflict de 
interese cu activitatea Programului.  

Din cadrul GC de asemenea mai fac parte și doi reprezentanți 
ai administrației publice locale, care sunt numiți în cadrul 

entității de către Cancelaria de Stat.  Astfel doi reprezentanți 
ai APL: dl. V.Său, Președintele raionului Soroca și dna E. 
Dobzeu, primar al comunei Grozești, raionul Nisporeni, care 
au fost membri ai Grupului consultativ în perioada 2011-2013, 
urmează să-și exercite mandatele pînă la finele Programului 
Compact, fiind delegați expres de către Cancelarie.

Misiunea Grupului consultativ este de a asigura un dialog 
continuu între FPM Moldova și beneficiari, reprezentați de 
societatea civilă și autoritățile publice pe parcursul imple-
mentării programului Compact.  Responsabilitățile GC țin 
de formularea unor recomandării și propuneri privind im-
plementarea proiectelor FPM Moldova, informarea persoa-
nelor interesate (sectorul privat, societatea civilă, autoritățile 
administrației publice locale) privind mersul implementării 
proiectelor, precum și consultarea Fondului  privind dome-
niile de expertiză din care vin membrii Grupului: agricultură, 
ecologie, transparență etc. 

În conformitate cu Statutul Fondului Provocările Mileniului 
Moldova aranjamentele instituționale prevăd funcționarea 
unui Grup consultativ (GC) al instituției, care întrunește 7 
membri, dintre care 5 membrii reprezintă societatea civilă 
și sectorul privat și 2 membri – autoritățile publice locale. 
Prima componență a GC a activat  în perioada anilor 2011-
2013, reușind să organizeze ședințe sistematice și să realizeze 
competențele care prevăzute de Statutul FPM Moldova. 
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Valoarea vânzărelor anuale 
intermediate în numele 
producătorilor agricoli sau 
grupuri de producători 
agricoli. Dolari S.U.A.

31,500,000

4,448,135

EXECUTAREA INDICATORILOR ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI COMPACT

11

11

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă create 
conform noului cadru legal

9

11

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă în care 
cel puțin 20% din membrii 
Consiliului de Administrare 
sunt femei

11

7

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă care 
au semnat acord de transfer 
în gestiune al sistemelor 
centralizate de irigare

10500

14740

Capacitatea de depozitare a 
construcțiilor frigorifice 
finanțate în cadrul 
Activității acces la finanțe 
în agricultură. Tone.

Planificat Actual
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4300

3334

Numărul producătorilor 
agricoli din sectorul primar, 
care au primit asistență 
tehnică sau au participat la 
sesiuni de instruire.

122,000,000

93,000,000

92,741,648

22,098,883

Valoarea tuturor contracte-
lor de construcție semnate 
pentru reconstrucția și 
modernizarea drumului 
Sărăteni-Soroca. Dolari 
S.U.A.

Valoarea debursărilor în 
cadrul contractelor de 
construcție semnate pentru 
reconstrucția și moderniza-
rea drumului Sărăteni-So-
roca. Dolari S.U.A.

2,000

2,639

Numărul participanților la 
instruiri privind siguranța 
rutiera.

Planificat Actual
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CONTRACTE ADJUDECATE ÎN

Nr. procurării: PP7/THVAP/G/S/34/221
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: AV MACROCOM SRL (Moldova)
Prețul contractului: 118 770.00 USD
Durata contractului: 38 zile lucrătoare
Scopul contractului: Procurarea echipa-
mentului de oficiu pentru sub-activitatea 
Managementul Bazinelor Hidrografice
Data adjudecării: 2 iulie 2013

Nr. procurării: NPP/THVAP/CS/IC/222
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Consultant individual
Adjudecat: Peter H.J. Chapman (Marea Bri-
tanie)
Prețul contractului: N/A
Durata contractului: Pe termen lung
Scopul contractului: Membrul comisiei de 
soluționare a disputelor
Data adjudecării: 1 iulie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/130/223
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: Regency Hotel S.R.L. (Moldova)
Prețul contractului: 1 534.00 USD
Durata contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Organizarea unei 
mese rotunde (locația) pentru 16 iulie 2013
Data adjudecării: 9 iulie 2013

Nr. procurării: PP5/M&EP/CS/QCBS/12/224
Denumirea proiectului: M&EP
Metoda procurării: Selectare în baza cali-
tății și a costului
Adjudecat: Policy management and Con-
sulting Group (Georgia)
Prețul contractului: 85 410.00 USD
Durata contractului: 24 luni
Scopul contractului: Analiza calitati-
vă a datelor de monitorizare pentru FPM  
Moldova
Data adjudecării: 10 iulie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/S/127/225
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: Speranța Nan Com SRL  
(Moldova)
Prețul contractului: 9 900.00 MDL
Durata contractului: Termen scurt

Scopul contractului: Servicii de catering 
Data adjudecării: 12 iulie 2013

Nr. procurării: PP7A1/THVAP/W/S/04/226
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: Forateco SRL (Moldova)
Prețul contractului: 22 295.50 USD
Durata contractului: 30 zile calendaristice
Scopul contractului: Instalarea fîntînilor 
de monitorizare a nivelului apei
Data adjudecării: 12 iulie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/CS/IC/20/227
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Consultant individual
Adjudecat: Victor Voicu (România)
Prețul contractului: 259 152.00 USD
Durata contractului: 
6 luni – perioada de bază
6 luni – perioada opțională 1
12 luni – perioada opțională 2
Scopul contractului: Expert în procurări și 
administrarea contractelor 
Data adjudecării: 16 iulie 2013

Nr. procurării: PP5/THVAP/CS/QCBS/13/228
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Selectare în baza cali-
tății și costului
Adjudecat: Afina VSh SRL (Moldova)
Prețul contractului: 239 980.00 USD
Durata contractului: 18 luni
Scopul contractului: Implementarea Pla-
nului de acțiuni de strămutare pentru rea-
bilitarea sistemelor centralizate de irigare 
Data adjudecării: 17 iulie 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/W/S/129/229
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: CEVENTA S.R.L. (Moldova)
Prețul contractului: 380 345.49 MDL
Durata contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Renovarea oficiilor 
FPM Moldova 
Data adjudecării: 24 iulie 2013

Nr. procurării: PP7/PA&A/CS/CQS/12/230
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Selectarea în baza cali-
ficării consultanților

Adjudecat: BDR Associates Communicati-
on Group SRL (România)
Prețul contractului: 
19 270.00 USD – perioada de bază
19 150.00 USD – perioada opțională
38 780.00 USD – Total
Durata contractului: 
12 luni – perioada de bază
14 luni – perioada opțională
Scopul contractului: Servicii de monitori-
zare și comunicare cu mass media 
Data adjudecării: 2 august 2013

Nr. procurării: PP7/PA&A/CS/CQS/13/231
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Selectarea în baza cali-
ficării consultanților
Adjudecat: BDR Associates Communicati-
on Group SRL (România)
Prețul contractului: 9 350.00 USD
Durata contractului: 2 luni
Scopul contractului: Instruire privind co-
municarea în situații de criză
Data adjudecării: 2 august 2013

Nr. procurării: PP7/PA&A/CS/IC/26/232
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Consultanță  
individuală
Adjudecat: Iaroslava Butuc (Moldova)
Prețul contractului: 660.00 USD
Durata contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Membru al comisiei 
de evaluare tehnică a ofertelor (servicii de 
audit)
Data adjudecării: 5 august 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/233
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Servicii de non-con-
sultanță
Adjudecat: Moldexpo SA
Prețul contractului: €694.10
Durata contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Expo Farmer 2013
Data adjudecării: 6 august 2013

Nr. procurării: PP6/PA&A/CS/IC/21/234
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Consultanță  
individuală
Adjudecat: Vitalie Popa (Moldova)
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Prețul contractului: 49 000.00 MDL
Durata contractului: Termen scurt
Scopul contractului: INSTRUIRE PRIVIND 
DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE LEADER 
PENTRU PERSONALUL FPM MOLDOVA
Data adjudecării: 12 august 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/G/S/129/235
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: Cosmostar SRL (Moldova)
Prețul contractului: 91 734.00 MDL
Durata contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Livrarea mobilierului 
de oficiu pentru FPM Moldova 
Data adjudecării: 14 august 2013

Nr. procurării: PP7/THVAP/CS/IC/25/236
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Consultant individual
Adjudecat: Dumitru Udrea (Moldova)
Prețul contractului: 72 840.00 USD
Durata contractului: 
12 luni – perioada de bază
12 luni – perioada opțională
Scopul contractului: Tranziția la agricul-
tura performantă
Servicii de consultanță
Data adjudecării: 15 august 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/237
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării:-
Adjudecat: Camera de Comerț și Industrie 
(Moldova)
Prețul contractului: 9 395.00 MDL
Durata contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Instruirea în dome-
niul tehnicilor moderne de MRU
Data adjudecării: 22 august 2013

Nr. procurării: PP7A1/THVAP/CS/SSS/03/238
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: SSS 
Adjudecat: Vitansia SRL (Moldova)
Prețul contractului: Plafonul – 200 000.00 
USD
Durata contractului: Pînă la 31 august 
2015
Scopul contractului: Servicii de suport de 
proiectare
Data adjudecării: 22 august 2013

Nr. procurării: PP7A1/THVAP/CS/SSS/03/239
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: SSS
Adjudecat: Intexnauca SA (Moldova)
Prețul contractului: Plafon 200 000.00 
USD
Durata contractului: Pînă la 31 august 
2015
Scopul contractului: Servicii de suport de 
proiectare
Data adjudecării: 22 august 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/DC/28-1/240
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Contractare directă
Adjudecat: Stan Ana (Moldova)
Prețul contractului: 31 200.00 MDL
Durata contractului: 31 august 2014
Scopul contractului: Servicii de menaj
Data adjudecării: 28 august 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/DC/28-1/241
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Contractare directă
Adjudecat: Balutel Tatiana (Moldova)
Prețul contractului: 31 200.00 MDL
Durata contractului: 31 august 2014
Scopul contractului: Servicii de menaj
Data adjudecării: 28 august 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/DC/28-1/242
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Contractare directă
Adjudecat: Zubcov Evghenia (Moldova)
Prețul contractului: 31 200.00 MDL
Durata contractului: 31 august 2014
Scopul contractului: Servicii de menaj
Data adjudecării: 28 august 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/NCS/DC/28-1/243
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Contractare directă
Adjudecat: Popov Valentina (Moldova)
Prețul contractului: 31 200.00 MDL
Durata contractului: 31 august 2014
Scopul contractului: Servicii de menaj
Data adjudecării: 28 august 2013

Nr. procurării: NPP/PA&A/G/DC/29/245
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Contractare directă
Adjudecat: Vec SRL (Moldova)

Prețul contractului: 2 856.00 USD
Durata contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Stații de telefon
Data adjudecării: 2 septembrie 2013

Nr. procurării: PP7/THVAP/CS/IC/23/246
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Consultant individual
Adjudecat: Tigran Kalantaryan (Armenia)
Prețul contractului: 194 000.00 USD
Durata contractului: Pînă la 31 august 
2015
Scopul contractului: Expert în manage-
mentul contractelor pentru CISRA
Data adjudecării: 15 septembrie 2013

Nr. procurării: PP7/PA&A/G/S/37/247
Denumirea proiectului: AP&A
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: IM Master Systems SRL  
(Moldova)
Prețul contractului: 23 990.20 USD
Durata contractului: 28 zile lucrătoare
Scopul contractului: Procurarea echipa-
mentului de oficiu pentru FPM Moldova
Data adjudecării: 16 septembrie 2013

Nr. procurării: NPP/THVAP/G/DC/02/248
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Contractare directă
Adjudecat: Liga Bancherilor din Moldova 
(Moldova)
Prețul contractului: 5 200.00 USD
Durata contractului: 31 decembrie 2013
Scopul contractului: Buletinul informativ 
”Liga Bancherilor din RM”
Data adjudecării: 9 septembrie 2013

Nr. procurării: PP7/THVAP/G/S/36-2/250
Denumirea proiectului: TAP
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: Trimetrica SRL (Moldova)
Prețul contractului: 84 335.00 USD
Durata contractului: Termen scurt
Scopul contractului: Procurarea Soft-
ului pentru managementul bazinelor  
hidrografice 
Data adjudecării: 26 septembrie 2013

PERIOADA IULIE - SEPTEMBRIE 2013

19



Fondul Provocările Mileniului Moldova
str. N. Iorga, 21, MD-2012

mun. Chişinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 85 22 99
fax: +373 22 85 22 94

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


	Cover
	Cuprins
	Valentina Badrajan
	Victor Bodiu
	Apa pentru irigare tot mai aproape de producătorii agricoli
	Expoziția WORLDFOOD MOSCOW 2013
	Reabilitarea traseului Sărăteni – Soroca
	Moldova are nevoie de specialiști și muncitori calificați în reabilitarea drumurilor
	Instruiri privind securitatea rutieră în localitățile traversate de drumul Sărăteni-Soroca
	Au fost aleși noii membri ai Grupului consultativ al FPM Moldova
	Executarea indicatorilor în cadrul Programului Compact
	Contracte adjudecate în perioada iulie - septembrie 2013

