
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrul agriculturii și industriei alimentare Vasile Bumacov a participat pe 22 

octombrie curent la transmiterea echipamentului și mobilierului procurate de 

Fondul Provocările Mileniului Moldova pentru dotarea Asociației Utilizatorilor 

de Apă pentru Irigații Criuleni, creată în cadrul Programului Compact al 

Corporației Provocările Mileniului. 

AUAI Criuleni a beneficiat, împreună cu alte șase AUAI create în aria sistemelor 

de irigare ce vor fi reabilitate în cadrul Programului Compact, de un set complet 

de mobilă pentru oficiul asociației, echipament de birou și stații radio necesare 

pentru activitatea acestora. 

Totodată, ministrul agriculturii și industriei alimentare a vizitat sistemul de 

irigare Criuleni și a luat cunoștință de proiectul tehnic pentru reabilitarea acestui 

sistem.  

„În condițiile în care, în ultimii ani seceta a devenit o problemă tot mai acută 

pentru Republica Moldova, putem afirma cu certitudine că agricultura noastră nu 

are viitor fără irigare. Este salutabilă inițiativa Programului Compact de a crea 

un cadru funcțional în procesul de gestiune a sistemelor centralizate de irigare 

prin reabilitarea acestora și crearea asociațiilor. Îmi exprim încrederea în 

capacitatea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații de a administra 

corect aceste sisteme în interesul producătorilor agricoli”, a menționat în 

discursul   său  către  membrii   AUAI   Criuleni,  cu   ocazia   evenimentului  de  
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transmitere a echipamentului din partea FPM 

Moldova către asociație.  

Potrivit proiectului tehnic elaborat, sistemele de 

irigare reabilitate vor dispune de elemente de 

automatizare și funcționare a pompelor în 

dependență de cererea de apă, transmitere a datelor 

de la distanță prin rețeaua GSM și alte aspecte 

pentru operarea eficientă a sistemului centralizat de 

irigare după reabilitare. 

Sistemul de irigare Criuleni acoperă o suprafață de 

peste 570 de ha, în proprietatea a circa 500 de 

persoane din orașul Criuleni și satul Slobozia-

Dușca. Peste 300 de producători agricoli din aria 

sistemului de irigare Criuleni sînt membri ai AUAI. 

Actualmente, sistemul de irigare Criuleni este 

învechit, ineficient operațional și energetic, cu 

rețelele de irigație deteriorate și costuri exagerate 

pentru resursele energetice. 

 

 

 

Infrastructura post-recoltare este asociată în mod 

evident cu procesele care au loc după recoltarea 

fructelor și legumelor: sortare, ambalare, răcire, 

păstrare etc. În mod practic acest proces tehnologic 

poate fi realizat calitativ atunci cînd este prezent un 

ambalaj corespunzător destinat transportării sau 

păstrării produselor agricole. 

În prezent, în Moldova activează circa 20 de 

producători de ambalaj de lemn. În majoritatea 

cazurilor, lanțurile produselor horticole în 

Republica Moldova funcționează după următorul 

model: gospodăriile agricole produc materia primă 

și o comercializează fie direct din cîmp către 

comercianți, sau către frigiderele și casele de 

ambalare. Atît în cazul comercializării din cîmp, cît 

și pentru păstrarea ulterioară a fructelor și 

 

legumelor, ambalajul cel mai frecvent utilizat sînt 

lăzile din lemn datorită durabilității lor și 

stabilității la condiții de umezeală și temperaturi 

înalte. 

Grație oportunităților oferite de Programul de 

credite pentru investiții în infrastructura post-

recoltare al Programului Compact, lansat de FPM 

Moldova, SRL “P.P.D. și C.M.C.” din s. Antonești, 

r-nul Ștefan-Vodă a  inițiat o afacere de producere 

a trei tipuri de lăzi de lemn pentru mere, struguri și 

persice.  

Astfel, din creditul obținut societatea comercială a 

achiziționat echipamente performante pentru 

producerea a circa 1000 de lădițe pe oră  (în funcție 

de modelul lăzii), devenind unicul producător de 

acest tip de ambalaj în zonă. Afacerea dată prezintă 

Creditele Compact au favorizat investițiile în producerea ambalajului 
pentru păstrarea fructelor și strugurilor 
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mai multe avantaje pentru producătorii locali  de 

fructe și struguri, avînd în vedere faptul că 

localitățile din raioanele Ștefan-Vodă și Căușeni au 

fost din totdeauna recunoscute pentru tradițiile 

horticole existente. Prin urmare, producătorii 

agricoli vor putea procura lăzi confecționate 

conform standardelor internaționale, la prețuri mai 

mici, grație faptului că vor economisi timp și 

carburanți, nefiind nevoiți să le procure de la 

distanțe mai mari. Mai mult, compania “P.P.D. și 

C.M.C.” are o politică flexibilă în raport cu clienții 

care vor solicita volume mari de lăzi. 

”Înainte de a se lansa într-o asemenea afacere, 

compania a făcut o analiză a cererii pentru un 

asemenea tip de ambalaj în această zonă”, ne-a 

mărturisit directorul companiei “P.P.D. și C.M.C.” 

dl. Anatol Sîrbu.  

Din discuțiile cu principalii producători agricoli din 

raionul Ștefan-Vodă s-a determinat că ei întîlnesc 

dificultăți în asigurarea la timp și la preț rezonabil 

a necesarului de lăzi de lemn, deoarece distanța 

pînă la cel mai apropiat producător (localizat în 

satul Bulboaca, raionul Anenii Noi) este de peste  

 

 

 

 

 

Ratele dobînzilor la creditele acordate în cadrul 

Programului Compact pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare sînt în continuă 

descreștere și s-au redus cu 2-3 la sută de la 

lansarea programului de creditare în noiembrie 

2011.  

Astfel, pentru perioada septembrie 2012 – 

februarie 2013, ratele dobînzilor se situează în 

limitele 8,4 – 12,0% la creditele în MDL, 5,3 – 

6,5% la creditele în USD și EUR.  

Pînă în prezent au fost debursate 21 credite în 

valoare totală de 4,4 mil. USD, inclusiv 15 credite 

în sumă totală de cca 3,2 mil. USD (72,3%) au fost 

investite în construcția sau reutilarea depozitelor 

frigorifice pentru fructe și legume cu capacitate 

totală de cca 16,1 mii tone. De asemenea, 

mijloacele din credite au fost investite în utilaj de 

60 km. Costul adițional pentru transport se ridică la 

1 leu/ladă, adică 15% din costul lăzii.   

Este important a menționa că primele lăzi care au 

fost produse la Antonești au fost achiziționate deja 

de către un alt beneficiar al Programului de credite 

Compact din or. Ștefan-Vodă, care din mijloacele 

împrumutuui a construit un depozit frigorific 

pentru păstrarea strugurilor și merelor - fiind 

stabilite astfel relații de afaceri între acești 

antreprenori. 

În mod evident, o afacere inițiată într-o zonă rurală 

aduce beneficii comunității prin contribuțiile 

fiscale și locurile de muncă create. Odată cu 

lansarea producerii de lăzi la Antonești au fost 

create și 15 locuri de muncă noi pentru locuitorii 

din sat, dintre care 12 sînt ocupate de către femei.  

La întrebarea dacă aceste munci nu depășesc 

capacitățile femeilor, directorul companiei ne-a 

prezentat întregul proces tehnologic, în care munca 

fizică este substituită la maxim de echipamentele 

moderne de producere. Totodată, dl. Sîrbu a ținut 

să ne asigure că se mîndrește cu angajatele sale 

deoarece sînt competente și responsabile. 

 

 

 

 

 

procesare a fructelor și legumelor, producerea 

ambalajului etc. 
 

Creditele au fost contractate în mare parte de 

producători agricoli din nordul și centrul Republicii 

Moldova. 

Programul de credite pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare în valoare de 12 mil. 

USD este destinat producătorilor agricoli și 

agenţilor economici din domeniul agro-alimentar, 

pentru a susține investițiile în dezvoltarea 

infrastructurii post-recoltare. 

Împrumuturile sînt acordate prin intermediul a 7 

bănci selectate: Moldova Agroindbank, 

Moldindconbank, Mobiasbanca-Groupe Societe 

Generale, Victoriabank, Energbank, Banca Socială 

și Comerțbank.  

Ratele dobînzilor la creditele Compact pentru investiții în 
infrastructura post-recoltare sînt în continuă descreștere 
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Laboratorul fitosanitar al Centrului de Carantină, 

Identificare, Expertize de Arbitraj și Dezinfectare a 

Producției, care activează pe lîngă Ministerul 

Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost dotat 

recent cu echipament modern din fondurile 

Guvernului SUA oferite prin intermediul 

Corporației Provocările Mileniului. Au fost 

procurate microscoape performante, truse cu 

echipamente, băi de apă, sită electrică, dulapuri 

frigorifice, camere climatice etc.  Noul echipament 

lucrează automat, și oferă rezultate obiective și 

mult mai exacte de cît putea oferi vechiul 

echipament. Adițional la laborator au fost dotați cu 

truse cu echipament pentru cercetări primare 

inspectorii fitosanitari din raioane, precum și 

punctele de trecere vamală. Ulterior va fi 

organizat un ciclu de instruiri în domeniu pentru 

specialiștii fitosanitari în domeniu  

Modernizarea laboratorului fitosanitar a fost 

efectuată de Proiectul Competitivitatea Agricolă şi 

Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanțat de 

USAID și Corporația Provocările Mileniului, 

pentru implementarea activității Programului 

Compact ce ține de creșterea vînzărilor în 

agricultura performantă. 

 

 

 

 

Valoarea totală a echipamentului nou este de circa 

800 mii USD. Potrivit Programului Compact, 

dotarea laboratorului cu echipament modern va 

spori gradul de respectare de către Republica 

Moldova a standardelor sanitare şi fitosanitare, 

sprijinind exporturile şi reducînd riscurile de 

interdicţii la export.  

Nicanor Cernăuțan, directorul Centrului de 

Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj și 

Dezinfectare a Producției, a explicat în cadrul unui 

interviu posibilitățile oferite de laboratorul 

modernizat. 

Care este rolul Laboratorului fitosanitar? 

Potrivit legislației naționale, destinația 

laboratorului este să expertizeze producția de 

origine vegetală destinată pentru import, export sau 

reexport pentru a depista diverse surse de 

carantină. Iar la moment în Republica Moldova sînt 

identificate 133 de obiecte de carantină, pe care 

laboratorul le urmărește. În cazul în care se 

depistează anumite obiecte de carantină, cum ar fi 

boli, viruși, insecte dăunătoare, marfa se 

returnează, se distruge sau se dezinfectează. În 

acest fel, Republica Moldova este protejată de 

 

Laboratorul fitosanitar al Republicii Moldova a fost modernizat din 
fondurile oferite de Guvernul SUA 
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invazia unor dăunători din exterior, precum și 

răspîndirea unor dăunători din Moldova în alte țări. 

Pentru efectuarea unor studii profunde și exacte 

este necesar echipament performant. Trebuie să 

recunoaștem că pînă în prezent în  laborator se 

lucra după metode vechi și cu echipament arhaic, 

cu excepția unor aparate oferite în cadrul unor 

programe de asistență.  

Putem spune că deja controalele fitosanitare 

efectuate în Republica Moldova corespund 

cerințelor internaționale în acest domeniu? 

Sigur. Ba mai mult, astfel de laboratoare în spațiul 

CSI sînt doar în Federația Rusă și în Republica 

Moldova.  

Iar acest laborator contribuie la creșterea 

credibilității Republicii Moldova în raport cu 

partenerii comerciali externi, deoarece

investigațiile efectuate cu echipament performant 

minimizează cazurile de contestare a veridicității 

rezultatelor.  

În același timp, laboratorul performant ne permite 

să solicităm  acreditarea acestuia atît la nivel 

național, cît și internațional. Acum sîntem în 

proces de pregătire a pachetului de documente, 

necesar acreditării. 

Cine operează cu acest echipament modern? 

În  laborator activează 37 de specialiști, dintre care 

80 la sută sînt tineri specialiști pregătiți la 

Universitatea Agrară. Avem și angajați cu 

experiență de lucru în domeniu de peste 15 ani, 

care sînt adevărate enciclopedii. Am stabilit relații 

pentru schimb de experiență cu instituții similare 

din România și vom continua să identificăm 

posibilități de creștere a profesionalismului 

specialiștilor noștri.  

 

Ce mai avem de făcut pentru ca Republica 

Moldova să fie în rîndul statelor europene la 

capitolul controlului fitosanitar? 

În prezent lucrăm la un set de amendamente la 

legislația naționale pentru a introduce 

obligativitatea utilizării pungilor securizate pentru 

prelevarea probelor fitosanitare.  Dacă vom reuși, 

vom fi primul stat din spațiul CSI și printre 

puținele state europene care aplică o astfel de 

procedură. În acest fel vom exclude cazurile de 

fraudă la prelevarea probelor și favorizarea unor 

agenții economici.  



 
 

 
 
 

 

Misiunea de bază a Corporaţiei Provocările 

Mileniului (CPM) este să contribuie la reducerea 

sărăciei prin creştere economică. Prin investițiile 

efectuate în cadrul Programului Compact sînt 

catalizate oportunităţile economice care conduc la 

creşterea veniturilor. Deși Programul Compact nu 

abordează direct problema traficului de ființe 

umane, mai multe acțiuni sînt întreprinse pe 

parcursul derulării programului pentru a exclude 

sau a reduce acest fenomen cel puțin în activitățile 

desfășurate. 

Traficul de persoane este un fenomen care lipseşte 

oamenii de drepturile şi libertăţile lor 

fundamentale, duce la creşterea riscurilor globale 

ale sănătăţii, care afectează atît femeile, cît și 

bărbații, contribuie la extinderea reţelelor de crimă 

organizată, contribuie la creşterea sărăciei şi este 

un impediment al dezvoltării. Din acest 

considerent, CPM a integrat recomandările 

Raportului Global privind Traficul de Persoane în 

procesul de selectare a ţărilor pentru Programul 

Compact. Aceasta înseamnă că ţările care au 

restanțe la soluționarea problemei de trafic de 

persoane nu pot beneficia de asistența acordată de 

guvernul SUA prin Programul Compact.    

Iată de ce, CPM este determinată, împreună cu 

ţările partenere, să asigure instituirea mecanismelor 

şi acţiunilor necesare în proiectele pe care le 

finanţează pentru a preveni, reduce şi monitoriza 

riscurile incidenţei traficului de persoane. 

În unele cazuri, investiţiile de dezvoltare ar putea 

indirect şi neintenţionat avea un impact social 

nedorit, inclusiv în ceea ce ţine de traficul de 

persoane. În proiectele de infrastructură - şantierele 

de construcţie şi deplasarea frecventă a 

contractorilor şi muncitorilor în zona şantierului 

poate contribui la transportarea persoanelor 

vulnerabile. Stabilirea unor tabere pentru reşedinţa 

muncitorilor în apropierea frontierei sau în 

apropierea localităţilor poate contribui la creşterea 

riscului traficului de persoane. 

Pentru a reduce riscul traficului de persoane, 

Fondul Provocările Mileniului Moldova a stabilit 

cerințe faţă de contractori pentru a se implica în 

combaterea riscului de trafic de persoane. La etapa 

de licitaţie companiile au semnat o Declaraţie prin 

care s-au angajat să nu admită incidenţa traficului 

de persoane. Contractorii sînt obligaţi să ceară 

asemenea declaraţii de la companiile 

subcontractate şi să informeze angajaţii săi despre 

politicile de „toleranţă zero” faţă de traficul de 

persoane.  

Totodată, companiile contractate de FPM Moldova 

sînt obligate să instituie un mecanism de 

monitorizare şi raportare a cazurilor de trafic de 

persoane. Acest mecanism prevede crearea unui 

registru în care compania contractată ține evidenţa 

persoanelor care intră în zona taberei de reşedinţă a 

muncitorilor, precum și în zonele de şantier. În 

același timp, compania este obligată să comunice 

angajaţilor datele de contact ale instituţiilor 

abilitate pentru a raporta cazurile de trafic de 

persoane.  

De asemenea, pînă finele anului curent toţi 

muncitorii din toate companiile contractate în 

proiectul privind reabilitarea drumului vor fi 

informați despre problema traficului de persoane și 

posibilitatea de raportare a cazurilor identificate de 

trafic de persoane. Iar pe parcursul activităților 

desfășurate, companiile sînt obligate să repete 

sistematic aceste sesiuni de sensibilizare a 

muncitorilor săi.  

 

 

 

 

 

Acest buletin este elaborat de Fondul Provocările Mileniului Moldova. 

Opiniile expuse în acest buletin nu exprimă poziţia Corporaţiei Provocările 

Mileniului sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii. 

 

Fenomenul traficului de ființe umane este în vizorul Programului 
Compact 
 

 


