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2 Spre o creștere economică durabilă

Prefață

Egalitatea de gen şi socială este un obiectiv important 
al activităţii Corporaţiei Provocările Mileniului (CPM). 
Deoarece s-a demonstrat că inegalitatea de gen 
poate fi o constrângere semnificativă pentru creş-
terea economică şi eforturile de reducere a sărăciei, 
CPM a elaborat un document de politici de gen1 care 
prevede integrarea aspectelor de gen în procesul de 
elaborare şi de implementare a Programului Compact. 
Documentul în cauză este pus în aplicare în confor-
mitate cu Procedurile operaţionale ale CPM privind 
incluziunea socială şi integrarea aspectelor de gen.

Foreword

Gender and social equality are important objectives 
of the Millennium Challenge Corporation (MCC) 
work. In response to evidence that gender and 
social inequality can significantly constrain 
economic growth and poverty reduction, MCC 
has developed a gender policy1 that mandates 
integrating attention to gender and social inequality 
in Compact development and implementation. 
MCC’s Operational Procedures and Milestones for 
Social Inclusion and Gender Integration provide 
operational guidance for implementing this policy.

1 www.mcc.gov/mcc/bm.doc/14-genderpolicy.pdf1 www.mcc.gov/mcc/bm.doc/14-genderpolicy.pdf

A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE RELATIONSHIP BETWEEN 
ECONOMIC GROWTH, POVERTY REDUCTION AND GENDER EQUALITY

Integrarea aspectelor 
sociale şi de gen în 
proiectele mari de 
infrastructură are un efect 
benefic garantat asupra 
întregii societăţi. 

Integrating social and 
gender perspective in 
large infrastructure projects 
offers benefits for the entire 
society.
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Corporaţia Provocările Mileniului încurajează utilizarea 
analizei de gen nu doar pentru a preveni efectele nega-
tive ale discrepanţelor de gen, ci şi pentru a îmbunătăţi 
proiectul prin reducerea sau eliminarea 
posibilelor inegalităţi de gen şi sociale, 
care limitează impactul intervenţiilor 
acestuia asupra creşterii economice şi a 
eforturilor de reducere a sărăciei.

Abordarea comprehensivă a relaţiei 
dintre creşterea economică, reduce-
rea sărăciei şi egalitatea de gen a fost 
şi este principiul care a stat la baza 
procesului de integrare a aspecte-
lor sociale şi de gen în Programul 
Compact. Astfel, pe durata imple-
mentării acestuia, Fondul Provocările 
Mileniului Moldova (FPM Moldova) şi 
partenerii lui au desfăşurat activităţi 
şi au creat oportunităţi care să le 
permită femeilor şi grupurilor sub-reprezentate să se 
implice, să înveţe şi să beneficieze în urma Progra-
mului. Cadrul necesar pentru integrarea eficientă a 

MCC urges the importance of not only using gender 
analysis to prevent harm, but also to improve project 
design to reduce or remove the gender and social 

inequalities that limit growth and 
poverty impacts of its interventions.

Integrating social and gender 
perspective in large infrastructure 
projects offers benefits for the entire 
society.

Addressing the relationship 
between economic growth, poverty 
reduction and gender equality in a 
comprehensive manner has been 
the principle that guided attention 
to gender and social integration in 
the Moldova Compact. Throughout 
Compact implementation, the 
Millennium Challenge Account 

Moldova (MCA) and its implementing partners conducted 
activities and created opportunities for women and 
underrepresented groups to participate, learn and 

Atunci când proiectele 
sunt puse în aplicare după 
principiile abilitării şi creării 
oportunităţilor economice, 
există mai multe şanse să se 
producă o schimbare calitativă.

When projects are implemented 
according to the logic of 
empowerment and creation 
of economic opportunities, 
qualitative changes are likelier 
to take place.
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aspectelor sociale şi de gen în proiectele şi activităţile 
Programului Compact a fost creat prin elaborarea Pla-
nului de integrare a aspectelor sociale şi de gen, care 
a fost ulterior actualizat anual.

În urma activităţilor realizate s-a constatat că sprijinul 
consecvent şi permanent, oferit femeilor şi grupurilor 
subreprezentate, contribuie la abilitarea acestora şi, în 

final, la asigurarea egalităţii de gen şi socială. Cu 
toate acestea, sprijinul necesar poate fi acordat 
doar prin eforturile comune ale experţilor de gen 
şi ale echipelor de proiect de a identifica opor-
tunităţile corespunzătoare. Prin stabilirea unor 
aşa-numite intervenţii neutre din punct de vede-
re al genului - sau intervenţii „pentru toţi şi fieca-
re” - există riscul excluderii femeilor şi grupurilor 
subreprezentate, astfel fiind periclitate eforturile 
de prevenire a posibilelor efecte negative.

Dimensiunea de gen şi socială a fost integrată 
în toate activităţile celor două proiecte mari ale 
Programului Compact: reabilitarea unui segment 
de drum şi tranziţia la agricultura performantă.

Raportul de faţă conţine exemple concrete şi mo-
dalităţi de integrare a aspectelor de gen în proiec-
te, şi demonstrează că, atunci când proiectele sunt 
implementate în conformitate cu principiului abilitării 
şi creării oportunităţilor economice, există mai multe 
şanse să se producă o schimbare calitativă. Înţelegerea 
convențională a sărăciei şi a rolurilor de gen precum şi  
axarea pe cantitate, ignorându-se calitatea, împiedică 
realizarea schimbării şi progresul.

benefit. MCA Moldova created a framework for effectively 
integrating attention to social and gender issues in 
projects and activities, reflected in the development of an 
annually updated Social and Gender Integration Plan. 

The results of the implemented activities suggest 
that consistent and ongoing support to women 
and under-represented groups contributes to 

empowerment, and ultimately, to 
greater gender and social equality. 
Providing the right kind of support, 
however, depends on the joint efforts 
of gender experts and project teams 
to identify appropriate opportunities. 
So-called “gender neutral” designs, or 
interventions that “benefit everyone,” 
may inadvertently exclude women 
and under-represented groups, 
defeating attempts to avoid potential 
negative impacts. 

A gender and social dimension was 
built into all the activities of the 
Compact’s two large projects: the 

road rehabilitation 
project and the 
transition to high 
value agriculture 
project. 

This Final Gender 
Report provides 
concrete examples 
and entry points 
for integrating 
gender into 
projects, and 
demonstrates that 
when projects 
are implemented 
according to 
the logic of 
empowerment 
and creation 
of economic 
opportunities, 
qualitative 

changes are likelier to take place. Conventional 
understanding of poverty and gender roles or 
focusing on quantity that ignores quality is likely to 
limit the achieving of change and progress. 

Potrivit Consultantului independent 
care a efectuat Evaluarea finală 
a Programului, integrarea unei 
componente sociale semnificative 
într-un proiect de infrastructură - 
care, altminteri, ar fi fost un proiect 
clasic - este, probabil, cea mai mare 
inovaţie a Programului Compact în 
Republica Moldova. 

The inclusion of a sizeable ‘social’ 
component in what otherwise would 
have been a classical infrastructure 
project is probably the single 
most innovative feature of the 
Moldova Compact, according to 
the conclusion of the independent 
consultant who conducted the Final 
Program Review. 
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În octombrie 2014, în baza unui proces-verbal de recep-
ţie a lucrărilor, FPM Moldova a transmis segmentul reabi-
litat de 93 de kilometri al drumului naţional Sărăteni-So-
roca la balanţa Administraţiei de Stat a Drumurilor. FPM 
Moldova a elaborat activităţile necesare pentru Proiectul 
Reabilitarea Drumului, care ulterior au fost implementa-
te de către companiile de construcţie cu sprijinul com-
paniilor de supraveghere şi al FPM Moldova. Lucrările 
de reabilitare a drumului au inclus reparaţia întregului 
sistem rutier pe un segment de 93 de kilometri, inclusiv 
modificări ale traseului, modificarea şi reamenajarea 
intersecţiilor cu drumurile naţionale şi locale etc., cu 
scopul de a spori siguranţa rutieră, precum şi reabilitarea 
drumurilor locale spre şcoli, grădiniţe, spitale, pieţele 

In October 2014, the MCA Moldova signed the 
protocol and handed over the completed 93 
km Sarateni-Soroca M2 road to the State Road 
Administration. MCA Moldova designed the activities 
for the Road Rehabilitation Project, and they were 
implemented by construction contractors with 
support from construction supervision companies 
and the MCA Moldova.  The project entailed the 
rehabilitation of the entire road system along the 93 
km, including road corrections and improvement and 
rearrangement of junctions with national and local 
roads to improve road safety, as well as rehabilitation 
local roads to schools, kindergartens, hospitals, local 
markets and construction of other social facilities.

THE ROAD REHABILITATION PROJECT
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locale, şi construcţia altor obiecte de menire socială.  
La data semnării Acordului Compact, s-a estimat că 
numărul beneficiarilor potenţiali, de-a lungul drumu-
lui M2, va fi de aproximativ 273.000 de oameni, iar 
al celor din afara ariei drumului M2, care vor utiliza 
artera rutieră pentru călătorii pe distanţe lungi, va fi de 
aproximativ 29.000. În total, se estimează că de Pro-
iectul Reabilitarea Drumului vor beneficia 302.000 de 
persoane (aproximativ 78.000 de gospodării). Această 
cifră include utilizatorii şi proprietarii de vehicule cu 
motor care vor folosi drumul, inclusiv producătorii agri-
coli locali şi cumpărătorii locali; furnizorii şi beneficiarii 
de servicii de transportare a pasagerilor şi proprietarii 
mijloacelor de transport cu motor private, utilizate în 
scopuri necomerciale; vânzătorii, comercianţii şi consu-
matorii de produse transportate traseul reabilitat.

Principalele modalităţi de integrare a 
aspectelor sociale şi de gen în activităţile 
proiectului 

În anul 2012, companiile de construcţie contractate în 
cadrul Proiectului Reabilitarea Drumului au elaborat Pla-
nuri de management social şi de mediu (PMSM), care au 
fost actualizate trimestrial şi al căror scop era să atenueze 
impacturile sociale şi de gen negative. Acestea prevedeau 
acţiuni de combatere a riscului de trafic de persoane; de 
asigurare a mobilităţii şi a accesului nelimitat la proprietă-
ţile private pentru populaţia locală în perioada lucrărilor 
de construcţie; de sensibilizare şi instruire a profesorilor 
şi copiilor, precum şi a proprietarilor de vehicule lente, 
privind siguranţa rutieră. PMSM au abordat şi alte aspecte 
sociale şi de gen, inclusiv necesitatea asigurării unui pro-
gram de lucru flexibil pentru angajaţii cu familii ai contrac-
torilor, pentru a le oferi femeilor posibilitatea de a rămâne  
angajate în câmpul muncii.    

Pe scurt, iată care sunt printre 
cele mai importante realizări ale 
Proiectul Reabilitarea Drumului.

Monitorizarea, de către 
comunităţile locale, a 
desfășurării lucrărilor de 
construcţie și a respectării 
cerinţelor de mediu și sociale 

În toate localităţile incluse în 
proiect au fost create Comitete 
de monitorizare a impactului 
social (CMIS), care au servit drept 
intermediari între comunităţile 
locale, FPM Moldova şi contractori 
(compania de proiectare, la prima 

When the Compact was signed, there were 
approximately 273,000 potential beneficiaries 
living along the M2 road and approximately 29,000 
people living outside the region who were likely to 
benefit by using the road for long-distance travel. 
In total, it is expected that approximately 302,000 
people or approximately 78,000 households) will 
benefit from the Road Rehabilitation Project. This 
beneficiary count encompasses the users and 
owners of motorized vehicles utilizing the road, 
including local agricultural and other producers and 
buyers; providers and users of passenger transport 
services; and non-commercial owners of private 
motorized transport. Sellers, merchandisers, and 
consumers of products transported along this road 
will likely benefit as well. 

Key entry points for integrating 
of social and gender issues in project 
activities

In 2012, the construction contractors developed 
Environmental and Social Management Plans (ESMPs), 
which were subject to quarterly update, for mitigating 
negative social and gender impacts. These included 
actions to reduce the risk of trafficking in persons; 
ensure that local populations had uninterrupted 
mobility and access to private properties during the 
construction period; and raise awareness about and 
provide training on road safety to schoolteachers, 
children, and owners of slow vehicles. The ESMPs also 
addressed other social and gender issues, including 
the need for contractors to provide flexible working 
schedules to employees with family responsibilities. 
This last measure was important for helping the 
female employees retain their employment. 

In summary, main achievements 
of the Road Rehabilitation Project 
include the following: 

Local communities monitored 
the road construction 
and compliance with 
environmental and social 
requirements

Social Impact Monitoring 
Committees (SIMC) were 
created in all the villages to 
act as intermediaries between 
the local community, MCA 
and its contractors (the design 
company during the first part 
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etapă a Programului Compact, şi companiile de construc-
ţie şi supraveghere, la etapele ulterioare). Aşadar, comu-
nităţile din aria proiectului au participat la monitorizarea 
procesului de implementare a Proiectului Reabilitarea 
Drumului, implicit în ceea ce ţine de  respectarea cerin-
ţelor sociale, de gen şi de mediu de către companiile de 
construcţie. Pentru aceasta, în lunile septembrie-octom-
brie 2012, toate CMIS au beneficiat de instruiri organizate 
de către companiile de supraveghere şi, prin intermediul 
lor, comunităţile din aria proiectului au participat activ la 
toate activităţile, inclusiv la consultări.

Îmbunătăţirile sociale adiţionale, finanţate în 
cadrul proiectului de reabilitare a drumului 

În comunităţile amplasate de-a lungul drumului M2 au 
fost făcute îmbunătăţiri sociale adiţionale, care includ 
reabilitarea drumurilor de acces 
către instituţiile de menire socială, 
cum ar fi  curtea gimnaziului, spital, 
şcoală, grădiniţă, piaţa locală, bibli-
otecă, muzeu, casă de cultură, gară, 
sau amenajarea parcării lângă tabăra 
pentru copii. De asemenea, au fost 
pavate trotuare între două sate pen-
tru a facilita mobilitatea copiilor care 
merg la şcoala din satul vecin, au fost 
reparate  podeţe şi poduri, precum 
şi un segment de drum spre Staţia 
de pompieri din Soroca etc. Costurile 
finale ale îmbunătăţirilor sociale pentru loturile 1 şi 2 
au fost de 1.890.797 dolari SUA, iar pentru loturile 3 şi 
4 - de 803.299 dolari SUA. Costul total al îmbunătăţirilor 

of the Compact, and the construction companies 
and engineers during the subsequent stages). Thus, 
project communities participated in monitoring 
the Road Rehabilitation Project and the compliance 
of construction companies with social, gender 
and environmental requirements. The SIMCs 
were created in every project community, and 
received training from the construction supervision 
companies in September and October 2012. Through 
the SIMCs, project communities participated actively 
in all activities, including in consultations.  

Additional social improvements financed under 
the road rehabilitation project

The additional social improvements covered the 
communities along the M2 road and include access 

roads to social amenities such as a 
gymnasium yard, hospital, school, 
kindergarten, local market, library, 
museum, house of culture, railway 
station, and parking facility near a 
children’s camp; paving of sidewalks 
between 2 villages so children could 
attend to school in the neighboring 
village (due to the closure of 
the school in their own village); 
repair of culverts and bridges; 
rehabilitation of a portion of the 
road to the fire-station in Soroca 

etc. The final social improvements costs for lots 1&2 
came to $1.890.797 and for lots 3&4 the final social 
improvements costs came to $803.299. The total 

Costul total al îmbunătăţirilor 
sociale este de 2.694.096 
dolari SUA sau 2,7% din 
costul lucrărilor de reabilitare 
a drumului.

The final social 
improvements costs are 
2.694.096, which is 2.7% 
of the road construction.
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sociale este de 2.694.096 dolari SUA şi reprezintă 2,7% 
din costul total al lucrărilor de reabilitare a drumului.

Instruirea în domeniul siguranţei rutiere pentru 
copiii din localitățile acoperite de proiect

Contractorii au elaborat un program privind siguranţa 
rutieră, care a prevăzut (i) acţiuni de instruire pentru 
profesorii şi elevii din comunităţile am-
plasate de-a lungul drumului, (ii) activităţi 
pentru conducătorii de vehicule lente, 
inclusiv căruţaşii, (iii) crearea unor echipe 
de traversare a drumului în condiţii de 
siguranţă şi (iv) distribuirea obiectelor de 
siguranţă rutieră pietonilor. În şcoli au fost 
organizate activităţi ce au avut drept scop 
să instruiască elevii cum să se comporte în 
perioada lucrărilor de construcţie pentru 
a preveni accidentele. La fel, pe parcursul 
proiectului, 227 de profesori, 207 din care 
sunt femei, au participat la instruiri de tip 
formarea formatorilor privind siguranţa 
rutieră. Aceste instruiri vor continua şi 
după finalizarea Programului Compact, în 
cadrul activităţilor fiind utilizate materia-
lele didactice şi literatura oferite tuturor 
şcolilor din comunităţile amplasate de-a lungul dru-
mului. Per total, 3284 de elevi din localităţile amplasate 
în vecinătatea drumului au beneficiat, pe toată durata 
proiectului, de instruire în domeniul siguranţei rutiere. 
Copiii şi tinerii au învăţat cum să folosească echipa-

social improvements costs are 2.694.096, or 2.7% of 
the total cost of road construction. 

Road safety training for schoolchildren in 
communities in the project area 

Contractors developed a road safety program that 
(i) worked with schools along the road to train 

teachers and children; (ii) 
worked with drivers of slow-
moving vehicles, including 
animal-drawn carts; (iii) set up 
teams for safe road-crossing; 
and (iv) distributed road safety 
gear to pedestrians. In addition, 
the contractors worked with 
youth through the schools on 
how to behavior around the 
construction works to prevent 
accidents. During the life of the 
project, 227 school-teachers, 
of whom 207 were women, 
participated in training-of-
trainers on road safety and 
will continue this training 
beyond the Compact using the 

training materials and literature provided for that 
purpose to all schools along the road. 3284 children 
from schools along the road and villages close to 
the road received training on road safety, which 
was conducted over the period of project life. The 

3284 de copii care învaţă 
la şcolile din localităţile 
amplasate în preajma 
drumului au beneficiat de 
instruiri privind siguranţa 
rutieră, desfăşurate pe  
întreaga durată a proiectului.

3284 children from schools 
along the road and villages 
close to the road received 
training on road safety 
conducted over the period 
of project life. 



9Heading for a sustainable growth

mentul de siguranţă, şi anume,  banderolele fluores-
cente pe timp de zi şi obiectele reflectorizante pe timp 
de noapte. De asemenea, contractorii au lucrat cu 
utilizatorii vehiculelor 
lente, inclusiv căruţaşii, 
care au fost instruiţi 
cum să intre în trafic, 
să respecte regulile de 
circulaţie, precum şi 
aspecte generale de 
siguranţă rutieră.

Gestionarea, de 
către companiile de 
construcție, a riscului 
de trafic de fiinţe 
umane

Dat fiind faptul că 
reabilitarea drumului va 
facilita conexiunea între 
comunităţile rurale şi 
cele urbane - în special, 
cu oraşul Chişinău -, pre-
cum şi cele din afara ţării 
(Ucraina, Rusia, ţările din 
Europa de Sud şi de Vest), Raportul de evaluare 
a impactului social şi de mediu (EISM) a  consta-
tat că acest lucru poate avea, ca şi consecinţă, 
migrarea populaţiei apte de muncă, mai ales 
bărbaţii şi femeile tinere, iar procesul de construc-
ţie a drumului poate agrava problema traficului 
de persoane. Pentru a preveni acest lucru, FPM 
Moldova a introdus un sistem de monitorizare a 
fenomenului în cauză şi a elaborat, pentru com-
paniile de construcţie, Ghidul privind gestionarea riscului 
de trafic de fiinţe umane. 

Contractorii, la rândul lor, au organizat instruiri în dome-
niul managementului riscului de trafic de fiinţe umane 
pentru propriii colaboratori, precum şi pentru sub-con-
tractori. Per total, de instruire la această temă au bene-
ficiat 1123 de angajaţi în cadrul Proiectului Reabilitarea 
Drumului.  Aşadar, managementul acestui risc a fost 
abordat într-o manieră sistemică de către companiile de 
construcţie, conform procedurilor instructive elaborate 
de FPM Moldova şi care au fost incluse în Ghidul privind 
gestionarea riscului de trafic de fiinţe umane.

Sensibilizarea colaboratorilor companiilor  
de construcţie și a membrilor comunităţilor  
locale privind HIV/SIDA

Potrivit aceluiaşi raport EISM, conexiunea facilitată 
între localităţile rurale va spori semnificativ interacţiu-

children were taught how to use safety equipment, 
including fluorescent arm-bands during the day and 
reflective materials at night. The contractors also 

worked with users of slow-
vehicles and animal-drawn 
carts who were trained 
on how to enter traffic, 
respect traffic 
rules, and general road 
safety. 

Managing the risk of 
trafficking in persons 
by construction 
contractors

There was a concern that 
improved connectivity of the 
rural and mostly remotely 
communities to urban areas, 
especially to Chisinau, as 
well as abroad (Ukraine, 
Russia, countries of Southern 
and Western Europe) may 
increase outmigration of the 
working-age populations, 
especially young men 
and women, according 
to the Environmental and 
Social Impact Assessment 
Report (ESIA). Fears were 
also expressed that the 
road construction process 
may exacerbate the issue 
of trafficking in persons; 

therefore MCA Moldova set a system to keep under 
control the issue and developed a Guide for Contractors 
on managing the risks of trafficking in persons.

Construction contractors conducted TIP risk 
management training for its workforce and sub-
contractors. 1123 employees working for companies 
on the Road Rehabilitation Project received TIP 
Risk Management training. TIP risk management in 
construction companies was addressed in a systematic 
fashion during the life of the project, based on 
procedures developed by MCA Moldova in its Guide for 
Contractors on Managing the Risks of TIP. 

HIV/AIDS awareness raising activities  
were conducted for construction workforce  
and local communities

The same ESIA report noted that improved connectivity 
of rural communities will significantly increase social 

1123 de muncitori angajaţi în 
cadrul Proiectului Reabilitarea 
Drumului au participat la 
instruiri privind gestionarea 
riscului de trafic de fiinţe 
umane.

1123 employees from the 
RRP companies received TIP 
Risk Management training 
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nea socială între comunităţi şi, astfel, poate contribui 
la răspândirea bolilor transmisibile, inclusiv BTS şi HIV/
SIDA. De asemenea, la acest fapt poate contribui aflu-
xul forţei de muncă din afară (muncitori în construcţii, 
transport etc.) în perioada lucrărilor de construcţie şi 
interacţiunea lor cu comunităţile locale. Drept urmare, 
contractorilor li s-a solicitat să elaboreze reguli speciale 
pentru muncitori pentru a preveni răspândirea unor 
astfel de cazuri.

Aşadar, în cadrul Proiectului Reabilitarea Drumu-
lui, contractorii au desfăşurat pentru muncitorii şi 
subcontractorii implicaţi în lucrările de construcţie 
91 de sesiuni de sensibilizare privind HIV/SIDA şi 
BTS. În total, de instruire la această temă au benefici-
at 1032 de persoane.

Acţiuni de sensibilizare privind HIV/SIDA şi BTS au fost 
realizate şi pentru tinerii (15-20 ani) şi profesorii din 
localităţile acoperite de proiect. La fel, subiectul HIV/
SIDA s-a regăsit în campania de sensibilizare privind 
traficul de fiinţe umane, desfăşurată în comunităţile 
incluse în proiect.

Combaterea violenţei în bază 
de gen, în cadrul unor ample 
campanii de informare

Violenţa în bază de gen este o 
problemă majoră în Republica 
Moldova, fiind unul dintre factorii 
ce afectează încrederea în sine a 
femeilor, respectiv capacitatea lor 
de a-şi asuma riscuri şi roluri eco-
nomice independente. În cadrul 
Campaniei „16 zile de activism 
împotriva violenţei în bază de gen”, 
experţii angajaţi de contractori au 
desfăşurat instruiri în domeniul 

interactions between the communities and thus may 
contribute to the spread of communicable diseases, 
including STIs and HIV/AIDS. During the construction 
phase, the influx of outside labor force (construction 
workers, transport workers, etc.) and their interaction with 
local communities may also contribute to the spread of 
communicable diseases, including STIs and HIV/AIDS, 
therefore Contractors were required to develop rules for 
its workers to not admit the spreading of these diseases. 

As a result of these requirements, contractors conducted 
training for their workers and subcontractors involved 
in project works, in accordance with the HIV/AIDS and 
STI Plan. During 91 sessions, in the Road Rehabilitation 
Project a total of 1032 people participated in awareness 
rising on HIV and STI. 

In addition, HIV/AIDS and STI awareness raising activities 
were conducted for young persons (15-20 years old) 
and schoolteachers in all schools along the road or in 
the proximity of the project area. HIV/AIDS was tackled 
during the TIP awareness campaign conducted in project 
communities.

Combating gender-based  
violence within extensive 
information campaigns

Gender-based violence is a very 
salient issue in Moldova, and one 
more factor that affects women’s 
self-confidence and hence their 
ability to take risks and take on 
more independent economic 
roles. Therefore, as part of the 2013 
campaign on “16 days of activism 
against gender-based violence,” the 
experts hired by the contractors 
have trained community social 

Peste 2500 de elevi din 11 şcoli din 
satele din aria Proiectului Reabilitarea 
Drumului au participat la concursul 
de desen „O lume fără violenţă”, 
în cadrul căruia şi-au exprimat 
atitudinea împotriva violenţei.

More than 2,500 children from 11 
schools from villages surrounding 
RRP project areas participated in a 
drawing competition and expressed 
their attitude against violence during 
the “A world without violence”.



11Heading for a sustainable growth

prevenirii violenţei în bază de gen pentru asistenţii 
sociali comunitari şi pentru reprezentanţii autorităţilor 
publice locale, care sunt şi membri ai CMIS. Timp de doi 
ani consecutiv, ateliere de lucru în domeniul violenţei 
în bază de gen au fost organizate cu grupuri de femei şi 
grupuri mixte - reprezentanţi ai comunităţilor acoperite 
de proiect. În cadrul campaniei, în lunile noiembrie-de-
cembrie 2013, peste 2500 elevi din 11 şcoli din aria 
proiectului de reabilitare a drumului au participat la un 
concurs de desen, prin intermediul căruia elevii şi-au 
exprimat atitudinea faţă de violenţa în bază de gen. 
Această campanie a fost o continuare a concursului „O 
lume fără violenţă”, lansat în 2012 pentru elevii şcolilor 
din preajma drumului M2.

workers and representatives of local public authorities, 
who are also members of SIMCs, on gender-based 
violence prevention and responses. For two consecutive 
years, these experts helped organize workshops on 
gender-based violence (GBV) with women’s groups 
and mixed groups in project communities. As part 
of the campaign, in November and December 2013, 
more than 2,500 children from 11 schools from villages 
surrounding RRP project areas participated in a drawing 
competition to express attitudes toward GBV.  This 

campaign further built upon “A world without violence,” 
a competition started in 2012 involving children from 
schools placed along the M2 road.

Concluziile privind integrarea  
aspectelor sociale şi de gen  
în Proiectul Reabilitarea Drumului 

În ceea ce priveşte integrarea aspectelor sociale şi de 
gen în proiectul de reabilitare a drumului, s-a ajuns la 
următoarele concluzii:

 Managementul Proiectului Reabilitarea Drumului 
întotdeauna a susţinut integrarea dimensiunii sociale 
şi de gen, inclusiv la etapa elaborării proiectului, prin 
includerea în termenii de referinţă şi documentele de 
licitaţie a prevederilor ce vizează  existenţa expertizei 
în domeniul social şi de gen în echipa companiilor de 
construcţie, a unor reguli  şi cerinţe clare în ceea ce ţine 
de  implementarea Planului de management social, 
care este parte distinctă a PMSM, şi a unui buget pen-
tru activităţile în domeniul social şi de gen.

 Existenţa expertizei sociale şi de gen în echipa 
experţilor companiilor de supraveghere a lucrărilor de 

Conclusions related to the integration  
of social and gender issues  
in the roads project

The following conclusions are made on the integration 
of social and gender in the roads project:

 Support for integrating a social and gender 
perspective existed among RRP project management 
from the early stages of design preparation.  This 
support was reflected in the terms of reference and 
bidding documents, which required social and gender 
expertise in the construction team, clear language 
and requirements regarding implementation of the 
Social Management Plan, which formed a distinct part 
of the ESMP, and provisions in the Bills of Quantity for 
implementing social and gender related activities. 

 Social and gender expertise in the team of experts 
of the construction supervision engineers proved 
essential for establishing effective communication 
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construcţie s-a dovedit a fi extrem de importantă pentru 
stabilirea unei comunicări eficiente între implementa-
torii Proiectului Reabilitarea Drumului şi comunităţile 
amplasate de-a lungul drumului M2. Datorită participării 
comunităţilor, în proiect au fost incluse acele îmbunătă-
ţiri sociale, care satisfac cel mai bine necesităţile reale ale 
localităţilor din regiune. 

 Pe lângă faptul că au venit cu propuneri privind 
lucrările de infrastructură de scară mică, menţionate 
mai sus, CMIS au servit drept mecanism de soluţionare 
a plângerilor şi, totodată, canal de comunicare continuă 
cu populaţia. Comunicarea continuă şi existenţa unui 
mecanism de soluţionare a plângerilor bine funcţional 
a permis echipei de ingineri să modifice documentaţia 
de proiect, adăugând pavarea drumurilor de acces la 
locuinţe, afaceri şi instituţii publice, soluţii pentru diferite 
situaţii, cum sunt inundaţiile, şi construcţia podeţelor.

Existenţa expertizei sociale şi de gen în echipa compa-
niilor de construcţie a permis acestora să se conformeze 
cerinţelor şi angajamentelor stabilite în contractul de 
lucrări de construcţie. Experţii sociali şi de gen au asigu-
rat desfăşurarea unui şir de activităţi de sensibilizare şi 
instruire a angajaţilor companiilor de construcţie privind 
gestionarea riscului de trafic de persoane şi a riscurilor 
asociate, inclusiv BTS şi HIV/SIDA, adoptarea unor modele 
de comportament adecvate pentru evitarea conflictelor 
cu populaţia locală, precum şi desfăşurarea unui şir de 
activităţi în domeniul combaterii violenţei în bază de gen. 

between RRP project implementers and the 
population of the communities along the M2 road. 
As a result of community participation, the selection 
of social improvements responded to the real needs 
of the project population and became part of the 
project design. 

 In addition to proposing the small infrastructure 
works noted earlier, the SIMCs provided a mechanism 
for receiving community feedback on the grievance 
resolution procedure and ongoing channels of 
communication with the public. Furthermore, the 
ongoing communication and existence of a well-
functioning grievance procedure allowed the team of 
engineers to modify designs, including paving access 
ways to private houses, businesses and public facilities, 
respond to design flaws that allowed flooding, and 
provide needed culverts. 

Equally, the existence of social and gender expertise 
in the team of construction contractors ensured that 
Contractors could comply with requirements and 
commitments set out in the construction contract. 
The social and gender experts ensured the conducting 
of a range of awareness-raising sessions and training 
for the contractors’ employees on managing TIP risks 
and related risks such as STD, adhering to appropriate 
behavior to avoid conflicts with local populations, as 
well as conducting road safety training and activities 
related to GBV. 
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Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă (TAP) are 
scopul de a susţine cultivarea  produselor cu valoare 
adăugată care necesită irigare şi facilitarea investiţiilor în 
infrastructura şi echipamentul post-recoltare. Reabilitarea 
sistemelor centralizate de irigare în combinaţie cu facilita-
rea accesului la echipamentul de irigare şi a investiţiilor în 
linii de ambalare şi frigidere, precum şi asistenţa tehnică 
acordată de Programul Compact sunt factorii-cheie ce 
permit producătorilor să treacă la creşterea produselor de 
valoare înaltă, să sporească profitabilitatea în domeniul 
agricol şi să creeze noi locuri de muncă.

Reforma Sectorului de Irigare este una dintre cele patru 
activităţi ale proiectului TAP, în cadrul căreia au fost cre-

The Transition to High Value Agriculture (THVA) 
Project supported production of higher value-added 
crops requiring on-farm irrigation and investment 
in post-harvest infrastructure and equipment. The 
rehabilitation of the Centralized Irrigation Systems 
in combination with access to on-farm irrigation 
equipment, value chain investments in packing houses 
and refrigeration units, and technical assistance are 
factors that together, should enable producers to shift 
to HVA production, increase farm profitability and 
create new jobs. 

The Irrigation Sector Reform Activity is one of the four 
integrated activities comprising the THVA Project, 

THE TRANSITION TO HIGH VALUE AGRICULTURE PROJECT
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ate 11 Asociaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigare 
(AUAI). În plus, au fost întreprinse acţiuni de dezvoltare 
a capacităţilor acestora pentru a oferi servicii eficiente 
de irigare pentru membrii lor. În cadrul proiectului TAP 
există un indicator, conform căruia 20% dintre membrii 
AUAI trebuie să fie femei, proiectul punând un accent 
deosebit pe activităţile de dezvoltare a capacităţilor 
sensibile la dimensiunea de gen. Contractorii au asigu-
rat atingerea acestui indicator, precum şi au desfăşurat 
activități de consolidare a capacităţilor AUAI în acest 
sens, pentru a lărgi participarea femeilor. 

Principalele modalităţi de integrare  
a aspectelor sociale şi de gen

Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare

Pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigare 
(SCI) au fost contractate două companii: Compania 
franceză SADE pentru reabilitarea SCI Jora de Jos, 
Blindeşti, Grozeşti şi Leova-Sud, şi Consorţiul de com-
panii din România Hidroconstrucţia-IAMSAT pentru 
reabilitarea SCI Coşniţa, Criuleni, Lopatna, Puhăceni, 
Roşcani şi Chircani-Zîrneşti. 

Companiile de construcţie au desfăşurat 12 activităţi în 
domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane pentru 
459 de angajaţi implicaţi în lucrările de reabilitare.

În septembrie 2013, cu sprijinul Ligii persoanelor care 
trăiesc cu HIV din Republica Moldova, au fost organiza-

under which 11 Water Users Associations (WUA) 
were founded and capacity built to efficiently deliver 
irrigation services to its members. The THVA has a 
specific 20% target of female membership in WUAs 
and a large focus of gender-sensitive capacity building 
activities in this project. The Contractor worked 
to ensure this target is met and to build capacity 
among the WUAs to broaden and deepen women’s 
participation. 

Key entry points for the integration 
of social and gender issues in project 
activities

The Centralized Irrigation Systems Rehabilitation 

Two construction contractors were contracted to 
rehabilitate the irrigation systems. SADE, a French 
company, was contracted for the rehabilitation of 
centralized irrigation systems (CIS) of Jora de Jos, Blindesti, 
Grozesti, and Leova-Sud. Joint Venture Hidroconstructia-
IAMSAT, a Romanian contractor, undertook the 
rehabilitation of the CIS in Cosnita, Criuleni, Lopatna, 
Puhaceni, Roscani and Chircani-Zirnesti.  

The CIS rehabilitation Contractors conducted a total 
of 12 TIP sessions for 459 workers employed in the 
rehabilitation of the centralized irrigation systems.

HIV/AIDS awareness sessions contracted with an 
organization, the “League of persons who live with HIV 
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te evenimente de sensibilizare în domeniul HIV/SIDA. 
Până la sfârşitul lunii februarie 2015, 459 de muncitori 
au participat la instruiri în domeniul HIV/SIDA.

Compania de supraveghere a lucrărilor de construcţie 
a elaborat şi implementat mecanismul de monitorizare 
publică prin crearea a zece Comitete de monitorizare a 
impactului social (CMIS) în zona proiectului de reabi-
litare, preluând experienţa comunităţilor din aria de 
acoperire a proiectului de reabilitare a drumului. 

În cadrul Campaniei internaţionale cu genericul „16 zile 
de activism împotriva violenţei în bază de gen”, FPM 
Moldova a desfăşurat o serie de activităţi, inclusiv un 
concurs de desen la care au participat copii din zona 
râurilor Nistru şi Prut. Acestea au fost organizate cu 
concursul expertului în probleme sociale şi de gen al 
companiei de supraveghere a lucrărilor de construcţie. 

În 2014 FPM Moldova a organizat activităţi de abilitare 
a femeilor în nouă comunităţi din aria proiectului de 
reabilitare a sistemelor centralizate de irigare. Atelierele 
de lucru au avut scopul de a consolida încrederea fe-
meilor în vederea combaterii violenţei domestice şi de 
a le învăţa să aibă încredere în propria lor valoare, să-şi 
atingă scopurile personale şi să avanseze în carieră.

Pentru a susţine eforturile de integrare socială, contrac-
torii au elaborat măsurile necesare pentru soluţionarea 
problemelor de mediu şi sociale, având drept scop 

in the Republic of Moldova,” were conducted when 
construction began in September 2013. As of end 
of February 2015, 459 workers benefitted of training 
sessions on HIV/AIDS. 

The construction supervision company has been 
working to establish a public monitoring mechanism by 
setting Social Impact Monitoring Committees (SIMCs) 
in the CIS rehabilitation project area, following the 
positive experience of the Road Rehabilitation project 
communities. Ten such committees were created in the 
CISRA project. 

During the international campaign, “16 days of 
activism against gender-based violence,” MCA Moldova 
organized a drawing competition for children on both 
Nistru and Prut rivers, supported by the part-time Social 
and Gender expert on the Egis Construction Supervision 
Company team. 

In 2014, MCA Moldova conducted women’s 
empowerment sessions in 9 communities in the CISRA 
command area. The workshops were intended to help 
women combat GBV by building their confidence and 
self-esteem, achieve personal goals and find ways to 
develop their careers. 

To support social integration, contractors developed 
mitigation measures to address context/site-
specific environmental and social issues so that 
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atenuarea impactului negativ al lucrărilor de construcţie 
asupra comunităţilor acoperite de proiect. 

Reforma Sectorului de Irigare

În cadrul Activităţii Reforma Sectorului de Irigare (ARSI) a 
Programului Compact, în Republica Moldova au fost cre-
ate şi înregistrate oficial 11 AUAI care, pe durata procesu-
lui de implementare a acestei activități, au beneficiat de 
instruire intensivă şi de asistenţă. În plus, AUAI au preluat 
de la Agenţia de Stat „Apele Moldovei” managementul 
sistemelor centralizate de irigare, reabilitate cu sprijinul 
Programului Compact. 

Pentru a lărgi participarea femeilor în procesul decizio-
nal, inclusiv în calitate de membri ai Consiliilor de admi-
nistrare ale AUAI, suplimentar activităţilor de instruire în 
Strategia de dezvoltare a capacităţilor în cadrul ARSI au 
fost incluse următoarele acţiuni: 

1. Consolidarea capacităţilor de informare a persona-
lului, pentru a o transmite membrilor AUIA,  membrilor 
potenţiali de sex feminin şi grupurilor sub-reprezentate;

communities would not be negatively affected during 
rehabilitation works. 

Irrigation Sector Reform 

Eleven irrigation Water Users’ Associations (WUAs) were 
created, legally registered, and provided with intensive 
training and assistance as part of MCC’s Irrigation Sector 
Reform Activity (ISRA). The management of those 
centralized irrigation systems was transferred from the 
state agency Apele Moldovei to the WUAs as part of a 
broader program of infrastructure rehabilitation and 
gradual transition to high-value agriculture.

The following distinct actions, in addition to various 
training, were incorporated in the ISRA Capacity-
building Strategy, to increase the participation of 
women in decision-making processes, including as 
members of the Administrative Councils: 

1. Building the capacity of staff to make information 
reaching female members and potential members, and 
under-represented groups;
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2. Consolidarea încrederii şi a interesului femeilor şi 
grupurilor sub-reprezentate de a participa în activi-
tatea acelor AUAI, unde există riscul dominării bărba-
ţilor, sau în activitatea întreprinderilor agricole mari;

3. Analiza motivelor ce stau la baza excluderii parti-
cipării femeilor în activitatea AUAI şi a posibilelor de-
claraţii precum că „femeile nu pot să-şi irige terenurile 
pentru că deţin doar o cotă mică  de teren” sau că „nu 
doresc să participe în Consiliul de administrare pentru 
că deţin parcele mici de teren care necesită irigare”;

4. Consolidarea capacităţilor personalului AUAI de 
elaborare a acţiunilor, inclusiv verificarea registrelor 
membrilor AUAI, şi monitorizarea numărului feme-
ilor-membre pentru a include această informaţie în 
baza de date a AUAI;

5. Consolidarea capacităţilor AUAI de anticipare şi 
gestionare a riscului că femeile nu vor reprezenta 
20% din membrii Consiliilor de administrare;

2. Building trust and interest of women and 
under-represented groups to participate in those 
WUA where there is a risk of domination by male 
members or large farming enterprises;

3. Analysis of reasons for excluding the participation 
of women in WUAs and possible statements that 
“women do not or cannot irrigate their fields 
because they own a small land-share,” or “they don’t 
want to participate in the Administrative Council 
because they have small areas for irrigation;”

4. Building the capacity of WUAs staff to design 
actions, such as an Annual Inventory of Members, 
and tracking the number of female members to 
include these data in the WUA database;

5. Building the capacity of WUAs to anticipate 
and manage the risk of less than 20% female 
membership in the Administrative Councils;
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6. Consolidarea încrederii femeilor-membre ale AUAI de 
a-şi promova interesele şi poziţiile privind irigarea;

7. Consolidarea capacităţilor personalului AUAI de susţi-
nere a creării grupurilor de femei în cadrul AUAI;

8. Implicarea femeilor-membre ale AUAI şi a producăto-
rilor mici la etapa de elaborare a proiectelor de reabilita-
re a 11 sisteme de irigare;

9. Sensibilizarea şi consolidarea în-
crederii în rândul femeilor-membre 
(şi potenţiali membri) de a participa 
în procesul decizional, inclusiv la 
selectarea tehnologiilor de irigare.

În procesul de implementare a Pro-
gramului Compact au fost adop-
tate noi abordări de dezvoltare a 
capacităţilor femeilor din cadrul 
AUAI, astfel încât acestea să devină 
adevăraţi agenţi ai schimbării. 
Pentru a ajuta femeile-membre 
ale  AUAI să facă faţă barierelor ce 
împiedică participarea lor activă 
în procesul decizional al AUAI şi să 
vină cu propuneri pentru dez-
voltarea AUAI, au fost organizate 
instruiri doar pentru femei. 

Activităţile ARSI, al căror scop a fost de a spori par-
ticiparea femeilor în sectorul de irigare în Republica 
Moldova şi ocuparea de către acestea a funcţiilor de 
conducere în cadrul AUAI, au fost susţinute de Progra-
mul Experţi, finanţat de Ambasada SUA în Republica 
Moldova. Prin acest program, în iulie 2014, dna Suzan-
ne Butterfield, manager al Swalley Irrigation District 

6. Building confidence in female WUA members to 
speak up for their interests and views about irrigation;

7. Building capacity of WUA staff to support the 
formation of women-groups within the WUAs;

8. Designing approaches to involve female members 
and small producers in the design phase of the 
rehabilitation of the 11 irrigation systems;

9. Creating awareness and 
confidence among female members 
(and potential female members) 
to participate in decision making, 
including the choice of irrigation 
technologies.

During Compact implementation, 
a new approach was developed 
towards building the capacity 
of women in WUAs to become 
agents of change. Women-only 
training events were conducted 
to help women members of the 
eleven WUAs overcome barriers to 
their active participation in WUA 
governance and to make proposals 
for WUA development through the 
efforts of women as catalysts for 
positive change.

A Speakers’ Program financed by the US Embassy in 
Moldova contributed to ISRA’s work on increasing 
women’s participation in the irrigation sector and 
taking up management positions in the WUAs. 
Through the Speakers’ Program, Mrs. Suzanne 
Butterfield, manager of the Swalley Irrigation District 

Toate cele 11 Comitete de 
constituire au avut câte 12 membri, 
dintre care cel puţin doi  sau trei 
erau femei. În grupurile de iniţiativă 
pentru fiecare sistem centralizat 
de irigare (SCI), care au existat 
înainte de crearea Comitetelor de 
constituire, de asemenea, 20% din 
membri erau femei. 

Each of the 11 Foundation Committees 
had 12 members, including at least 2 
or 3 female members. The Initiative 
Groups that existed prior to the 
formation of Foundation Committees 
also had at least 20% female members 
in each CIS.
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în Oregon, SUA, a desfăşurat 12 
seminare pentru AUAI.

În cadrul acestor seminare dna Butter-
field şi-a împărtăşit experienţa în cali-
tate de Manager al Swalley Irrigation 
District. Ea le-a vorbit participanţilor 
despre problemele asociaţiei pe care o 
gestionează şi despre soluţiile identifi-
cate pentru a asigura sustenabilitatea 
instituţiei, dar şi despre modul în care 
a reuşit să combine viaţa de familie cu 
cariera în domeniul irigării. La aceste 
seminare au participat 264 persoane, 
60% dintre care au fost femei. Obiec-
tivul principal al Programului Experţi 
a fost prezentarea exemplelor de 
femei care participă la gestionarea 
AUAI, cum este Suzanne Butterfield, şi 
motivarea femeilor-membre ale  AUAI 
să se implice mai activ în procesul de-
cizional şi în transformarea asociaţiilor 
utilizatorilor de apă din Republica Mol-
dova prin participarea în consiliile de 
administrare ale AUAI şi ocuparea funcţiilor de conducere.

Pe lângă discursurile motivaţionale ale dnei Suzanne But-
terfield, ţinute în 2014 şi care au avut drept scop încuraja-
rea şi  abilitarea femeilor, Consultantul ISRA a organizat şi 
alte activităţi de consolidare a încrederii femeilor în prop- 
riile forţe. În martie 2015 Ann Graham, expert internațio-
nal în leadership şi aspecte de gen din SUA, a desfăşurat o 
instruire în aspecte de leadership pentru femeile-membre 
ale  zece AUAI - consultanţi, contabili, membri ai consilii-
lor de administrare şi directori ai AUAI. În cadrul instruirii 
dna Graham a abordat conceptele de gen, stilurile de 
leadership, abilităţile de comunicare, colectare şi analiză a 
datelor, precum şi de soluţionare a problemelor, abilităţile 
de leadership, decizionale, oratorice şi de afirmare.

În discuţiile ulterioare, participantele la instruire au 
dezvăluit faptul că, în urma acestor seminare/instruiri, 
ele au devenit mai active, mai încrezute în propriile for-
ţe, cu abilităţi şi cunoştinţe dezvoltate. De asemenea, 
participantele au identificat un şir de domenii pentru 
instruiri ulterioare: lucrul în echipă, leadership, elabora-
rea proiectelor şi aplicarea pentru finanţare, abilităţile 
de comunicare, negociere, promovare şi lobby, abili-
tățile oratorice, identificarea şi analiza problemelor şi 
stabilirea obiectivelor. Mai mult, ele au solicitat organi-
zarea unor sesiuni de informare privind aspectele ce ţin 
de gen, violenţa împotriva femeilor, migraţie, femeile 
în vârstă şi producerea agricolă. Femeile şi-au exprimat 
recunoştinţa pentru posibilitatea de a se reuni.  

in Oregon, USA, came to Moldova 
in July 2014 and conducted 12 
seminars for the WUAs. 

On these meetings Ms. Butterfield 
described her own experience 
as manager of Swalley Irrigation 
District, including how she 
combined family life with her 
career in irrigation, what the 
problems of the irrigation 
district were and how to ensure 
sustainability of the association. 
These meetings were attended by 
a total of 264 people, including 
60% women. The principal goal 
of the Speaker’s Program was to 
showcase examples of women 
in irrigation management such 
as Suzanne Butterfield and 
motivate Moldovan women-
members of the WUA to take a 
more active role in management 
and transformation of Moldovan 

Associations by accepting positions in WUA Councils 
and competing for management posts.

In addition to the empowering speeches of Suzanne 
Butterfield in 2014, further efforts were made by the 
ISRA Contractor to build confidence in women. In 
March 2015, Ann Graham, an international leadership 
and gender expert from the US conducted leadership 
training for women from ten WUAs. The women who 
attended the training were consultants, accountants, 
board members and directors of the WUAs. Ms. 
Graham addressed concepts of gender, leadership 
styles, communication skills, data collection and 
analysis, problem solution, decision-making, 
assertiveness, and speaking in public. 

According to follow-up discussions, participants felt 
that women-training seminars made it easier for 
them to participate, build their self-confidence, and 
enhance their knowledge and skills. The participants 
identified a number of specific areas for further 
training: teamwork, leadership, project development 
and grant writing, communication skills, negotiation, 
advocacy and lobbying, public speaking, problem 
identification and analysis, and goal setting. They 
also requested issue-specific information sessions on 
gender, violence against women, migration, elderly 
women, and agricultural production. The women 
expressed particular gratitude for the opportunity to 
come together as women. 

În conformitate cu datele din 
registrele AUAI, femeile reprezintă 
de la 38% (rezultat înregistrat la 
Puhăceni) până la 48% (rezultat 
înregistrat la Filipeni) din numărul 
proprietarilor de teren, în timp ce 
ponderea femeilor-membre ale  
AUAI oscilează între 32% în AUAI 
Jorile până la 58% în AUAI Filipeni 
(vedeți alăturat reprezentarea grafică 
la acest subiect).

According to data from registries of 
WUAs, women comprise anywhere 
from 38% (Puhaceni) to 48% 
(Filipeni) of landowners. The share of 
female WUA members ranges from 
32% in the Jorile WUA to 58% in the 
Filipeni WUA (see additionally the 
graphic representation on this topic).
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MAPPING WOMEN’S REPRESENTATION IN LAND OWNERSHIP 
AND WUAS MEMBERSHIP

NR
NR.

CODE
COD

CIS AREA (ha) LANDUSER/OWNERS WUA MEMBERSOF WHICH FEMALE % % FEMALE
SUPRAFAȚA SCI (ha) UTILIZATORI/

PROPRIETARI DE TERENURI MEMBRI AI AUAIDIN EI, FEMEI % FEMEI, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

14-11
14-13
11-7
3-2
6-6
12-3
14-2
5-4
6-9
11-6
3-6

NAME OF CIS
DENUMIREA SCI

PUHĂCENI
ROȘCANI
LOPATNA
BLINDEȘTI
CHIRCANI-ZÎRNEȘTI
COȘNIȚA
CRIULENI
LEOVA SUD
CAHUL
JORA DE JOS
GROZEȘTI

NAME OF WUA
DENUMIREA AUAI

ACVA-Grup
Agroacvila
Agro-Rufeni
Blindești
Chircani-Zîrnești
Coșnița
Criuleni
Filipeni
IriTeh
Jorile
Prutenii-II

863
730
495
577
4394
2119
693
690
n.a.
1177
979
12717

2648
800
767
477
1523
2917
974
636
n.a.
1292
1485
13519

2453
719
526
91
19
430
402
153
n.a.
484
785
6062

38
45
44
46
42
43
45
48
n.a.
45
44
44

OF WHICH FEMALE
DIN EI, FEMEI

884
321
166
31
7
141
180
88
n.a.
153
278
2249

36
45
32
34
37
33
45
58
n.a.
32
35
39
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Acces la Finanţe în Agricultură

Activitatea Acces la Finanţe în Agricultură (AAFA) a fost 
una pilot, fiind lansată pe 7 octombrie 2011 pentru o 
perioadă de doi ani. Programul de creditare, în valoare 
de 12 milioane de dolari SUA avea scopul de a cataliza in-
vestiţiile private în infrastructura post-recoltare. Lansarea 
acestuia a fost însoţită de o campanie de informare, care 
a inclus distribuirea materialelor promoţionale şi instruiri 
pentru instituţiile financiare participante (IFP), prestatorii 
de servicii de dezvoltare a investiţiilor (PSDI) şi potenţialii 
beneficiari de credite. 

În februarie 2013 a fost efectuată o evaluare a AAFA. Una 
dintre constatările acesteia arată  că definiţia, conform 
căreia o afacere se consideră deţinută de femei atunci 
când controlul întreprinderii este exercitat în mărime 
de 51%, necondiţionat şi direct, de una sau mai multe 
femei, excludea gospodăriile ţărăneşti înregistrate de 
bărbaţi, dar de facto gestionate de femei. Sau, viceversa,  
putea include afaceri deţinute şi gestionate formal de 
femei, dar de facto gestionate în totalitate sau în special 
de bărbaţi - de regulă, soţi. Acest indicator a fost com-
pletat, în anul 2013, cu o evaluare de gen, al cărei scop 
era stabilirea exactă a modului în care sunt repartizate 
în realitate responsabilităţile decizionale. În acest caz 
managementul se referă la managerul general al compa-
niei, directorul executiv, directorul marketing/procurări, 
managerul resurse umane şi contabilul-şef/directorul 
financiar, şi nu la personalul administrativ, muncitorii în 
câmp/uzină sau consiliul de directori.

Access to Agriculture Finance 

The Access to Agriculture Finance (AAF) activity 
was initiated on a pilot basis on October 7, 2011, 
for 24 months. The loan program amount of 12 
million US dollars was intended to catalyze private 
investments in post-harvesting infrastructure. An 
outreach campaign was conducted at the outset 
of the program, which including distribution 
of promotional materials and training events 
for Participating Financial Institutions (PFIs), 
Investment development service providers (IDSPs), 
and potential borrowers. 

An assessment of the AAF conducted in February 
2013 concluded that the definition of a women-
owned business as 51% women-owned and managed 
potentially excluded family-owned businesses 
registered under a man’s name but de facto run by 
women, or vice versa – it could include businesses 
formally owned and managed by women but de facto 
managed wholly or mainly by men, usually husbands. 
Accordingly, this indicator was complemented in 
2013 with gender due diligence to ascertain more 
precisely how management and decision-making 
responsibilities are allocated in practice. Management 
in such case refers to the company’s general manager, 
CEO, marketing/purchasing manager, human 
resources manager, and chief accountant/financial 
manager, but not administrative staff, field/plant staff 
or board of directors.
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Mai mult decât atât, suma minimă a creditelor acorda-
te prin programul AAFA a fost redusă la 20.000 USD, 
pentru a permite afacerilor noi, mai mici şi/sau deţinu-
te de femei să beneficieze de acces la finanţare. Pentru 
creditele AAFA au fost eligibile 13 raioane amplasate în 
zona SCI sau în vecinătatea acestora, mun. Chişinău (cu 
excepţia oraşului Chişinău) şi UTA Gagauz-Yeri.

Din cauza posibilităţii limitate de a se deplasa şi a pove-
rii responsabilităţilor de familie, accesul femeilor la in-
formaţie este mai limitat, comparativ cu bărbaţii. Le fel, 
femeile, cunosc mai puţin despre procesul de creditare 
şi despre condiţiile băncilor de acordare a creditelor. 

În iulie 2015 au fost realizate o serie de interviuri cu 
instituţiile financiare participante, în cadrul cărora 
reprezentanţii băncilor au relatat că numărul mic al fe-
meilor care solicită credite se datorează numărului mic 
al femeilor implicate în afaceri2, în special, în sectorul 
agricol. Aşadar, sunt necesare acţiuni combinate pen-
tru a aborda problema informării femeilor şi dezvoltării 
cunoştinţelor necesare privind modul de solicitare a 
unui credit:

In addition, the minimum loan amount of the 
AAF program was reduced to US$20,000 to allow  
new, smaller, and/or women-owned businesses to 
qualify for AAF loans, while the eligibility area was 
matched with 13 raions in the CIS or around CIS 
zones, municipality Chisinau (except the town) and 
TAU Gagauzia. 

Due to women’s limited mobility and greater burden 
of family responsibilities, women have more difficulty 
than men in acquiring relevant information; they also 
have more limited knowledge about the loan issuing 
process and requirements of the bank. 

Interviews with Participating Financial Institutions 
(PFI) were conducted in July 2015. Interviewed 
bank officials attributed the low number of women 
applicants to the low number overall of women 
in business2, particularly in in agriculture-related 
businesses. Therefore, a set of combined actions 
should be designed to address women’s need for 
information and related knowledge for contracting 
a loan:

2 According to official statistics the share of women entrepreneurs 
is 27.5%. Conditions for enterprise creation and development: Gender 
Analysis, Statistica Moldovei, Unites Nations Development   Fund   for   
Women   UNIFEM, INDP  Moldova.

2 În conformitate cu statisticile oficiale, ponderea femeilor antre-
prenoare este de 27,5%. Condiţiile de creare şi dezvoltare a între-
prinderilor: analiza prin prisma de gen, Statistica Moldovei, Fondul 
Naţiunilor Unite pentru Femei (UNIFEM), PNUD Moldova.
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(1) Preferinţă pentru întreprinderile deţinute/gestiona-
te de femei, de ex. credite cu elemente de grant;

(2) Stimulente: (i) instruiri de cultură financiară, (ii) 
instruire privind gestionarea unei afaceri, elaborarea 
planurilor de afaceri, (iii) vizite de studiu la întreprinderi 
de succes gestionate/deţinute de femei atât în ţară, cât 
şi în afara ţării pentru schimb de experienţă.

Creșterea Vânzărilor în Agricultura Performantă

Activitatea respectivă este rezultatul colaborării între 
USAID şi CPM, care au finanţat în comun Proiectul Compe-
titivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED). 
Ţinând cont de obiectivele comune în acest domeniu şi 
de experienţa USAID în agricultura performantă în ţara 
noastră, CPM, USAID şi Guvernul Republicii Moldova au 
decis de comun acord că ACED va fi entitatea prin care va 
fi oferită asistenţă pentru dezvoltarea pieţei şi a lanţului 
valoric în agricultura performantă pentru agricultorii din 
zona sistemelor de irigare reabilitate de CPM, dar  şi din 
afara acesteia. ACED oferă asistenţă tehnică şi instruire 
participanţilor în lanţul valoric în agricultura performantă, 
inclusiv agricultorilor din zona sistemelor de irigare reabi-
litate cu sprijinul Programului Compact.

Una dintre primele realizări ale Proiectului ACED a fost 
susţinerea acordată în crearea Reţelei de socializare a 

(1) Special targeted preferences for women-
enterprises, such as loans with grant elements;

(2) Special incentives such as: (i) more financial literacy 
informational sessions, (ii) training on business 
management, development of business-plans, (iii) study 
tours to successful women’s enterprises both domestically 
and abroad for experience-sharing and learning.  

Growing High Value Sales 

This activity is the result of collaboration between 
USAID and MCC, which jointly funded the Agricultural 
Competitiveness and Enterprise Development Project 
(ACED). Given the shared goals in this focus area and 
USAID’s experience in the High Value Agriculture 
sector in Moldova, MCC, USAID and the GOM jointly 
decided that ACED would be the vehicle through 
which market development and HVA value chain 
assistance would be delivered, targeting farmers 
both within and outside the irrigation systems being 
rehabilitated by MCC. ACED provides technical 
assistance and training to HVA value chain entities, 
including farmers in the irrigation systems being 
rehabilitated by MCC Compact-funding. 

An early accomplishment of the ACED Project was 
its assistance in creating Women in Agriculture 
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femeilor în agricultură (RFA) în nordul, centrul şi sudul 
ţării, UTA Gagauz-Yeri şi Transnistria. Pentru fiecare 
reţea a fost creat câte un Comitet consultativ, în care au 
fost delegate câte o reprezentantă din fiecare raion şi 
care promovau interesele femeilor în ceea ce priveşte 
necesităţile de instruire şi sprijin din partea proiectului. 
Pentru RFA au fost organizate seminare, ateliere de lucru, 
mese rotunde şi vizite de studiu, cu accent pe produce-
rea agricolă şi administrarea afacerilor. Femeilor care nu 
aveau abilităţi de lucru la calculator li s-a oferit şansa de 
a însuşi cunoştinţe de bază de utilizare a programelor 
Word, Excel, Internet, Skype şi a poştei electronice. Peste 
250 femei din RFA din regiunea de Nord, Centru şi Sud 
au participat la seminare privind gestionarea gospo-
dăriilor ţărăneşti, în cadrul cărora au dobândit abilităţi 
de gestionare a gospodăriilor agricole, şi anume, de a 
calcula costurile variabile şi fixe, veniturile şi profiturile. 
Ele au învăţat cum să determine şi să compare costu-
rile şi profiturile din creşterea diferitelor culturi pentru 
a fi capabile, în viitor, să ia decizii referitoare tipul de 
culturi pe care îşi propun să le crească. Participantele au 
apreciat aceste seminare drept foarte utile, menţionând 
că le ajută să conştientizeze importanţa monitorizării 
costurilor, a veniturilor şi profiturilor - element de bază în 
managementul eficient al microîntreprinderilor. 

De asemenea, femeile implicate în proiect au participat la 
o serie de seminare privind utilizarea tehnologiilor moder-
ne şi au întreprins vizite de studiu în ţară şi peste hotare.

Networks (WANs) in the north, center, south, Gagauzia 
and Transnistria regions.  For each network, an Advisory 
Committee was set up, including representatives 
from each raion, who voiced women’s interests 
regarding training and type of support from the 
project. Seminars, workshops, round tables, and study 
visits were organized for the Women in Agriculture 
Networks. WAN events included a range of subjects on 
agricultural production and business administration. 
Women who lacked computer literacy were given the 
opportunity to learn basic computer skills in operating 
Word, Excel, Internet, Skype and e-mail. Over 250 
women from the Northern, Central and Southern 
Women in Agriculture Networks participated in farm 
management abilities at the Family Farm Management 
seminars, where they learned how to calculate variable 
and fixed costs and revenues and profits.  They also 
learned how to determine and compare the costs and 
profits associated with different crops to help them 
make future decisions on what crops to grow or switch 
to. Women provided feedback that these seminars 
were especially useful, as they raised their awareness 
about the importance of tracking costs, revenues and 
profits, a huge step towards successful microenterprise 
management.  

In addition, women also attended seminars on using 
modern technologies, participated in study tours in 
country and abroad, and so forth.  
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Concluzii privind integrarea 
aspectelor sociale şi de gen 
în proiectul TAP

 Indicatorul privind numărul femeilor în Consiliile de 
administrare ale Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pen-
tru irigare trebuie susţinut în continuare, inclusiv prin 
introducerea unor prevederi legislative care să asigure 
faptul că eforturile de atingere sau chiar de depăşire 
a acestuia nu sunt neglijate la etapele ulterioare de 
dezvoltare a AUAI. Dacă în viitor va exista sprijin  din 
partea donatorilor pentru activitatea AUAI, trebuie asi-
gurată o participare mai largă a femeilor în procesul de 
administrare şi management al acestora, de exemplu, 
prin sporirea numărului femeilor care acced în funcţia 
de director sau de preşedinte al AUAI (în prezent toate 
posturile de preşedinte şi de director executiv sunt 
deţinute de bărbaţi, cu excepţia AUAI Filipeni, unde 
preşedintele şi directorul executiv sunt femei).

 Politicile şi intervenţiile de gen ale donatorilor tre-
buie completate cu activităţile altor factori interesaţi. 
De exemplu, în Programul de creditare Compact au 
fost operate câteva modificări pentru a facilita accesul 
afacerilor deţinute de femei la credite (prin reducerea 
sumei minime a creditelor, diversificarea activităţi-
lor eligibile şi includerea sectoarelor unde femeile 

Conclusions related to the integration 
of social and gender issues in the 
agriculture project 

 The indicator on number of women in administrative 
councils needs further support, inclusively through 
legislative provisions to ensure that efforts to meet or 
surpass the target on women’s membership on WUA 
administrative boards is not neglected at later stages of 
WUA development. Should donor support in future be 
secured to support the activity of the WUAs, the success 
of building up the WUAs’ membership numbers should 
be expanded to include greater participation of women 
in administration and management. This could include, 
for example, a  greater number of women taking on 
positions of WUA directors or presidents (at present, 
chairperson and executive director positions are all filled 
by men, except for Filipeni WUA, which has a female 
president and a female executive director).  
 
 Donor policies and interventions on gender 
should be complemented by activities of other 
interested stakeholders. For example, several 
modifications were made of the Compact loan 
program to increase access to loans for Women 
Owned Businesses (lowering the minimum amount, 
diversifying the range of funded activities to 
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sunt mai active, activităţi de informare etc.). Aceste 
intervenţii ar fi avut un efect mai mare, dacă ar fi fost 
completate de acţiuni - bunăoară, din partea instituţi-
ilor financiare participante. Printre astfel de acţiuni se 
pot număra introducerea unor produse speciale pentru 
femei, subvenţionarea dobânzii bancare sau dobânzi 
mai mici pentru afacerile deţinute de femei, proceduri 
interne şi modificări în politicile bancare acceptate 
de factorii interesaţi, acţiuni privind responsabilita-
tea socială a întreprinderilor, cum ar fi stabilirea unor 
sume separate pentru afacerile deţinute de femei. Alţi 
factori interesaţi ar putea pune în aplicare stimulente 
complementare. De exemplu, Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare ar putea introduce proceduri de 
subvenţionare diferențiate pentru a susţine femeile  să 
dezvolte afacerile agricole, aşa cum a propus un grup 
de femei în cadrul unor discuții în format focus-grup. 
De asemenea, Regulamentul privind  modul de uti-
lizare a mijloacelor Fondului pentru subvenţionarea 
producătorilor agricoli ar putea include facilităţi (de cel 
puţin 5-10%) pentru afacerile deţinute de femei şi pen-
tru afacerile gestionate de tinerii antreprenori, urmând 
experienţa unor donatori precum IFAD. 

include sectors where more women are present, 
targeted outreach, etc.). These interventions would 
have had a higher effect in synergy with actions of 
the PFIs, for example. Among such actions could 
be the development of specific products targeted 
at women, subsidizing of bank interest rates or 
lower interest rates for WOB, internal procedures 
and amendments in the bank policies, approved 
by its stockholders such as, for example, corporate 
social responsibility actions that  could include 
setting targeted amounts to be disbursed to 
women-owned businesses. Other stakeholders 
could develop complementary incentives; for 
example, the Ministry of Agriculture could develop 
differentiated subsidy procedures to enhance 
its support to women in the agri-business, as 
mentioned during focus-group discussions with 
women from WUAs. Among incentives in the 
Regulation on Agricultural Subsidies, the Ministry 
may decide to allot higher (by at least 5-10%) 
entitlements for WOBs and enterprises run by 
young agri-entrepreneurs, following the experience 
of donors such as IFAD. 
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 Femeile-membre ale Rețelei Femeilor din Agricultu-
ră (RFA), creată în cadrul Proiectului ACED, au relatat că 
multe antreprenoare în sectorul agricol au participat 
pentru prima la diferite activităţi organizate în cadrul 
rețelei. Femeile au simţit că necesităţile şi interesele lor 
au fost identificate cu exactitate la începutul Progra-
mului RFA, iar cunoştinţele şi experiența dobândite în 
urma participării la evenimentele RFA vor fi aplicate de 
mulţi membri ai reţelei. RFA, în general, a oferit posibi-
lităţi excelente de comunicare, de stabilire a relaţiilor şi 
de schimb de experienţă şi de bune practici. Comuni-
carea şi generarea unor cunoştinţe noi, precum şi ideile 
de business născute ca urmare a vizitelor de studii, au 
fost elementele pe care femeile le-au recunoscut şi 
apreciat cel mai mult. În prezent, RFA sunt susţinute de 
ACED, iar proiectul se va închide treptat în decembrie 
2015. Deşi impactul va fi măsurat după ce toate activi-
tăţile vor fi finalizate, este evident că Rețeaua Femeilor 
din Agricultură a acoperit un gol semnificativ, prin 
abordarea problemei lipsei de comunicare şi acordarea 
sprijinului informaţional femeilor care doresc să iniţieze 
sau să-şi dezvolte afacerile agricole.

 The feedback provided by WAN participants 
revealed that many of the female agri-entrepreneurs 
were participating in a significant and diverse range 
of activities for the first time. Women felt that that 
their needs and interests were correctly identified 
in the beginning of the WAN program, while the 
knowledge and techniques acquired through their 
participation in WAN events were and will be applied 
by many WAN members. The program as a whole 
offered an excellent opportunities to communicate, 
establish relations and exchange experiences and 
good practices. Communication and the generation 
of new knowledge and business ideas resulting 
from the study visits were the elements that women 
acknowledged and appreciated the most. At present, 
the WANs are supported by ACED and the project will 
phase-out in December 2015. Although the impact 
will be measured when all activities are finalized, it is 
clear that the WANs filled an important and essential 
gap by addressing the absence of communication 
and informational support for women who wish to 
develop and expand their agri-enterprise. 
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Potrivit unui Evaluator independent, integrarea unei 
componente sociale semnificative într-un proiect de 
infrastructură, care altminteri ar fi fost un proiect clasic, 
este, probabil, cea mai mare inovaţie a Programului Com-
pact din Republica Moldova.

Într-adevăr, Proiectul Reabilitarea Drumului al Progra-
mului Compact a venit cu o inovaţie - consultarea largă 
a comunităţilor la etapa de construcţie - şi, de aseme-
nea, cu beneficii pentru satele amplasate în zona de 
implementare.  Deseori se consideră că proiectele de 
infrastructură aduc beneficii tuturor în aria de acope-
rire, din care  cauză se acordă puţină atenţie includerii 
unor prevederi prin care proiectele să devină mai in-
cluzive. Aşadar, trebuie consultată opinia beneficiarilor 
direcţi ai acestor proiecte.

Principalele lecţii învăţate privind integrarea aspectelor 
sociale şi de gen sunt: 

One of the conclusions presented by an independent 
evaluator was that “The inclusion of a sizeable ‘social’ 
component in what otherwise would have been a 
classical infrastructure project is probably the single most 
innovative feature of the Moldova Compact”. 

Indeed, the Road Rehabilitation Project of the 
Moldova Compact is innovative in the degree of 
community participation during construction and 
also in the benefits produced in villages in the project 
command-area. Infrastructure projects are often 
assumed to benefit everyone in the area served, and 
hence little thought is given to explicitly addressing 
ways to make them more inclusive. Therefore the 
opinion of people who will be using the future 
construction needs to be consulted. 

The following key lessons learnt on integration of 
social and gender aspects are summarized below: 

KEY COMPACT-WIDE LESSONS LEARNED
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(1) Consultarea largă a comunităţilor la etapa de elabo-
rare a proiectului sporeşte şansele satisfacerii necesi-
tăţilor beneficiarilor. Lipsa consultărilor poate conduce 
la ignorarea acestor necesităţi, respectiv la reducerea 
beneficiilor individuale şi sociale (acces la proprietăţile 
publice şi private, îmbunătăţiri sociale la scară mică 
pentru şcolile, grădinițele, pieţele din localitate), care 
sunt de o importanţă majoră pentru populaţia din zona 
proiectului; 

(2) Condiţia privind realizarea activităţilor în domeniul 
social şi de gen va fi ignorată, dacă nu va exista expertiză 
socială şi de gen în echipa companiei de construcţie şi a 
companiei de supraveghere a lucrărilor. În schimb, con-
tractarea unor experţi în probleme sociale şi de gen de-
dicaţi şi experimentați poate aduce plusvaloare politici-
lor donatorilor în domeniu. În Proiectul 
Reabilitarea Drumului al Programului 
Compact experţii în aspecte de gen 
şi sociale au adus valoare adăugată, 
inclusiv prin corelarea activităţilor 
contractorilor cu campaniile naţionale 
în domeniul egalităţii de gen.

(3) Practica anterioară a demonstrat 
că este mai eficient de contractat un 
expert în probleme sociale şi de gen, 
separat de cel specializat în probleme 
sociale şi de mediu, deoarece aceste 
domenii necesită o formare şi experi-
enţă diferite.

(4) Angajarea experţilor în aspec-
te sociale şi de gen a contribuit la 
adoptarea, de către managementul 
companiilor, a deciziei de a implemen-
ta elemente de responsabilitate socială 
corporativă. Prin activitatea acestor experţi, companiile 
au înţeles că relaţiile bune cu comunităţile din zona pro-
iectului, în perioada lucrărilor de construcţie, le va ajuta 
în realizarea eficientă a tuturor acţiunilor planificate 
prin soluţionarea promptă şi competentă a problemelor 
evidențiate de comunităţile locale şi care sunt cauzate 
de lucrările de construcţie. Companiile au anticipat că 
aceste activităţi vor contribui la consolidarea imaginii 
lor şi că, în combinaţie cu experienţa demonstrată în 
materie de implementare a componentelor sociale, le va 
spori competitivitatea în licitațiile viitoare.

(5) Ghidarea continuă a contractorilor din partea FPM 
Moldova şi schimbul de experienţă dintre specialiştii 
implicaţi în activităţile Compact au creat o bază de cu-
noştinţe la nivelul Programului, care au fost utilizate şi de 
către specialiştii angajaţi la etapele ulterioare: Programul 

(1) Active community participation in the project 
increases the chances that people’s needs are 
addressed in the design. Lack of such participation 
means that these needs might otherwise be ignored, 
thereby reducing many potential individual and 
social benefits (access to public & private properties, 
small additional social improvements for local 
schools, kindergartens, markets) which are of crucial 
importance for the project population; 

(2) The requirement to implement social and gender 
related activities will be ignored if there is no social 
and gender expertise among the team of Contractor 
experts and construction supervision Engineers. 
Conversely, hiring dedicated and knowledgeable social 
and gender experts can energize donor policies with 

their dedication and knowledge. In 
the Moldova Road Project, social and 
gender experts brought  added value, 
including, for example, the linking 
of Contractors’ activities to national 
campaigns on gender equality. 

(3) Experience from practice 
demonstrated that a separate person 
should be hired as a social and 
gender expert, rather than assuming 
that a social and environmental 
expert will have this expertise, since 
each of these areas call for different 
kinds of training and  experience.

(4) The hiring of social and gender 
experts in the Contractors’ team 
contributed to the decision of 
company management to adopt and 
implement elements of corporate 

social responsibility. The experts’ work helped the 
companies understand that good relationships with 
project communities during construction works 
would help the contractors to progress well with 
construction works by addressing in a timely manner 
and competently the issues raised by people related to 
the construction works. The companies anticipated that 
these activities will improve their company image, and 
that this, combined with their demonstrated experience 
in implementing social activities, will make them more 
competitive when competing in future tenders. 

(5) Guidance by MCA to Contractors on an ongoing 
basis and sharing of experience among the specialists 
involved in Compact activities created a pool of 
knowledge at the Compact level which spilled 
over to specialists hired at the following stages: the 

Acest raport prezintă doar 
lecţiile învăţate până la 
momentul actual, la etapa 
de închidere a Programului 
Compact şi nu conţine o listă 
exhaustivă a concluziilor ce ar 
putea fi identificate în urma 
unei analize sau evaluări 
ulterioare.

This report presents the 
lessons learnt, which are 
valid for this moment as 
of Compact closure date, 
rather than an exhaustive 
list, which future analysis and 
evaluations may come to.
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Compact a creat un grup de practicieni din profesio-
niştii implicaţi în activităţi sociale, de gen şi de mediu 
(SGM). Aceşti experţi s-au regăsit în echipele tuturor 
partenerilor de implementare: ONUR-SUMMA, STRABAG 
AG, Louis Berger, IRD, Egis, Hidroconstrucţia, DAI/ACED, 
precum şi FPM Moldova. Grupul practicienilor a fost 
creat oficial la 19 martie 2013, de către Specialistul pe 
aspecte sociale şi de gen al FPM Moldova şi Consultantul 
pe aspecte de mediu din cadrul Proiectului Reabilitarea 
Drumului,, pentru a servi drept platformă de discuţii şi 
schimb de experienţă, idei, lecţii învăţate din implemen-
tarea activităţilor prevăzute în diferite documente de 
politici sau contracte. Grupul în cauză, de asemenea, a 
devenit o platformă pentru dezvoltarea personală, iar 
scopul acestuia a fost dezvoltarea cunoştinţelor privind 
integrarea dimensiunii sociale, de gen şi de mediu în 
activităţile proiectelor şi utilizarea acestor cunoştinţe în 
schimbul de informaţii pe scară largă. Misiunea acestui 
grup a fost „Crearea oportunităţilor pentru dezvoltarea 
social-economică şi de mediu sustenabilă în comunităţi-
le din zona proiectului”. Şedinţele grupului aveau loc cu 
regularitate, ceea ce le-a permis participanţilor să facă 
schimb de experienţă privind soluţionarea problemelor 
ce au apărut în procesul de implementare a proiectului. 

(6) Nu în ultimul rând, crearea Rețelei Femeilor în 
Agricultură şi acordarea, pentru membrele RAF, a unui 
sprijin continuu în cadrul Activităţii Creşterea Vânzări-
lor în Agricultura Performantă, implementată de ACED 
şi sub-contractori, au acoperit un gol important, şi 
anume, necesitatea unei reţele de comunicare şi surse 
de informare în rândul femeilor care doresc să dezvolte 
şi să-şi extindă afacerile în agricultură.

Compact created a group of practitioners comprised 
of professionals engaged in social & gender and 
environmental (SGE) work in the Compact in Moldova. 
These social & gender and environmental experts 
were represented in all implementing partners: 
ONUR-SUMMA, STRABAG AG, Louis Berger, IRD, 
Egis, Hidroconstructia, DAI/ACED, as well as MCA 
Moldova. The practice group was formally created 
by the MCA Moldova Social and Gender Officer and 
the Roads Project Environmental Consultant on 19 
March, 2013 to support a platform for discussing and 
sharing experiences, ideas, lessons learnt from the 
implementation of activities required under various 
policy papers or the contract. The group also became an 
arena for personal development. The logic of this group 
was to build a pool of knowledge on integrating social, 
gender and environmental perspectives in project 
activities and using this knowledge to sharing the 
information more widely. The Group’s Mission Statement 
was “Opening of opportunities for sustainable social-
economic and environmental development in project 
communities”. The group met quarterly, enabling 
participants to share their experience addressing 
problems encountered during project implementation. 

(6) Last, but not least, the creation of, and ongoing 
support for activity of the Women in Agriculture 
Networks as part of the Growing High Value Sales 
implemented by ACED  and its sub-contractors, filled 
essential critical gaps by addressing the need for a 
communication network and source of information 
among women seeking to develop and expand their 
agri-enterprises. 



31Heading for a sustainable growth



32 Spre o creștere economică durabilă

CONTENTS

O ABORDARE COMPREHENSIVĂ 
A RELAȚIEI DINTRE CREŞTEREA 

ECONOMICĂ, REDUCEREA SĂRĂCIEI ŞI 
EGALITATEA DE GEN

2

5

13

28

A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE 
RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC 
GROWTH, POVERTY REDUCTION AND 
GENDER EQUALITY

PROIECTUL REABILITAREA DRUMULUI THE ROAD REHABILITATION PROJECT

PROIECTUL TRANZIȚIA LA 
AGRICULTURA PERFORMANTĂ 

PRINCIPALELE LECȚII ÎNVĂȚATE ÎN 
URMA IMPLEMENTĂRII 

PROGRAMULUI COMPACT

THE TRANSITION TO HIGH VALUE 
AGRICULTURE PROJECT

KEY COMPACT-WIDE LESSONS 
LEARNED




