
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetățenii din regiunea de Nord a Republicii Moldova au mai făcut un pas spre 

Europa – au participat împreună cu Primul-ministru Iurie Leancă și  

Ambasadorul SUA William H. Moser la lansarea traseului Sărăteni-Soroca, 

reabilitat în cadrul Programului Compact al Guvernului SUA.  Drumul, aflat 

pînă în anul 2011 într-o stare foarte rea a devenit acum unul modern cu trotuare, 

sensuri giratorii, marcaje rutiere, canale de colectare a apelor pluviale, iluminare 

stradală și stații bine amenajate. 

”Eu nu credeam că este posibil ca drumul să fie reparat. Mergeam deseori pe 

acest drum, cînd copii erau studenți și era foarte rău. Știu că la noi de multe ori 

se vorbește, dar nu se face nimic. Acum văd cu ochii mei - e bun drumul! Așa 

drum nu am mai văzut nicăieri”, ne-a spus încîntată locuitoarea satului Visoca, 

Soroca Emilia Tofăilă. 

Traseul Sărăteni-Soroca are o lungime de 93 de km și trece prin 14 localități din 

raioanele Telenești, Florești și Soroca. Specialiștii prognozează că, odată cu 

reabilitarea acestui traseu, va creşte  numărul de călători, al afacerilor în zonă și, 

respectiv, al locurilor de muncă, se vor reduce costurile de operare ale 

vehiculelor și va conduce la o creştere a valorii mărfurilor transportate. Mai 

multe companii de transport din regiune raportează deja reducerea costurilor de 

întreținere a mijloacelor de transport, datorită drumului bun, iar agricultorii  
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afirmă că drumul reabilitat le asigură calitate 

produselor agricole transportate pe piețele de 

desfacere.  

Directorul executiv al FPM Moldova Valentina 

Badrajan a accentuat că prin eforturi conjugate s-a 

reușit reabilitarea unui drum strategic pentru 

Republica Moldova, care oferă oportunități 

economice și sociale pentru mai bine de 300 mii de 

oameni care vor circula pe acest drum.  

Aspectele sociale au fost extrem de importante pe 

parcursul derulării lucrărilor de reconstrucție. 

Companiile de construcții au luat în considerare 

doleanțele localnicilor la reabilitarea infrastructurii 

rutiere din localități: trotuare, drumuri spre școală, 

piață și alte obiective de menire socială.  

„Vreau să-mi exprim gratitudinea fața de poporul 

Statelor Unite. Un drum modern le oferă oamenilor 

nu doar comoditate, ci și posibilitatea de a se 

deplasa mai rapid și mai ieftin, un stimulent pentru 

a rămâne în satul de baștină și a porni o afacere, 

ceea ce înseamnă și locuri de muncă.", consideră 

Prim –ministrul Iurie Leancă. 

 

Lucrările de reabilitare a drumului au inclus 

reparația a șapte poduri și construcția a altor șapte 

poduri noi, inclusiv podul de la intersecția 

denivelată Sărăteni și podul cu cale ferată  de lîngă 

orășelul Ghindești. În același timp, au fost 

construite patru sensuri giratorii, circa 22 km de 

trotuare în localitățile amplasate de-a lungul 

drumului, a fost iluminat circa 20 de km de drum, 

s-au instalat circa 12 km de parapet din metal, au 

fost instalate 2113 semne rutiere și peste 9000 de 

obiecte reflectorizate pentru traseu în porțiunile de 

drum periculoase etc.  

Adițional traseului reabilitat, Programul Compact a 

reconstruit circa 10 km de drumuri locale care 

facilitează accesul la școli, primării, centre 

medicale etc. pentru locuitorii din 20 de comunități 

din aria drumului. 

După lansarea drumului, Ambasadorul SUA 

împreună cu Primul-ministru Iurie Leancă, însoțiți 

de circa 100 de bicicliști profesioniști și amatori, 

au testat calitatea traseului reabilitat pe biciclete. 

Atît cicliștii profesioniști, cît și cei amatori au 

apreciat calitatea traseului și a marcajelor, mai ales 

că marcajele aplicate pe drumul Sărăteni-Soroca 

sunt din termoplast, care are o rezistență sporită și 

pot fi utilizate perioade îndelungate, în funcție de 

intensitatea traficului rutier. 

Lucrările de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca 

au demarat în toamna anului 2012 și au fost 

efectuate de consorțiul de companii turcești ONUR 

și SUMMA și compania austriacă STRABAG, 

selectate în cadrul unui concurs internațional. 

Bugetul acordat pentru reconstrucția drumului a 

fost de circa 100 milioane USD. 
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La finele lunii octombrie, la Criuleni a fost lansat 

primul sistem de irigare reconstruit din fondurile 

Programului Compact al Guvernului SUA. Pentru 

reabilitarea sistemului de irigare Criuleni au fost 

investite circa 4,7 milioane USD, iar sistemul 

renovat va asigura accesul la apă pentru 778 de 

hectare de teren. 

Prim-ministrul Iurie Leancă și Ambasadorul SUA 

William Moser, însoțiți de reprezentanții Fondului 

Provocările Mileniului Moldova, Corporației 

Provocările Mileniului, membri ai Guvernului, 

producători agricoli, au participat astăzi la 

inaugurarea noului sistem de irigare. 

„Acum suntem mai rezistenți la capriciile naturii. 

Reabilitarea acestui sistem de irigare este un sprijin 

dezinteresat al poporului american, în vederea 

modernizării agriculturii moldovenești. SUA 

susține producătorul autohton, care va deveni și 

mai competitiv pe piețele internaționale", a spus 

Premierul Iurie Leancă. 

”Este un eveniment important, nu doar pentru 

agricultorii din raionul Criuleni, dar și pentru 

întreaga țară. Este primul sistem reabilitat de după 

independență”, a declarat directorul executiv al 

Fondului Provocările Mileniului Moldova, 

Valentina Badrajan. 

Ambasadorul SUA a ținut să menționeze că unul 

din motivele pentru care poporul american susține 

Republica Moldova este încrederea în oamenii care 

muncesc și sunt capabili să înfrunte provocările. 

William Moser a îndemnat membrii Asociației 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare din Criuleni să 

se gîndească care vor fi culturile pe care le vor 

planta pentru a face față concurenței de pe piețele 

externe. 

”Îmi exprim recunoștința față de poporul american. 

Datorită suportului SUA avem acum la Criuleni un 

sistem de irigare modern. Aș îndemna producătorii 

agricoli să ne luăm angajamentul ca în 2-3 ani să 

exportăm produse calitative și pe piața SUA”, a 

spus Prim-ministrul Iurie Leancă. 

Sistemul de irigare Criuleni a fost construit în anii 

80 ai secolului trecut și de atunci acest sistem nu a 

fost supus reabilitării, iar pînă la reconstrucție, 

sistemul funcționa parțial. În prezent, în aria 

sistemului de irigare, circa 900 de persoane dețin 

terenuri agricole, dintre care în jur de 400 sunt 

membri ai Asociației Utilizatorilor de Apă pentru 

Irigare Criuleni. 

Lucrările de reabilitare au inclus înlocuirea tuturor 

pompelor deteriorate, reconstrucția clădirilor 

pentru stațiile de pompare și dotarea acestora cu 

echipament automatizat de operare etc. În urma 

reabilitării toate conductele vechi, confecționate 

din azbest au fost substituite cu țevi moderne din 

plastic de densitate înaltă, conform cerințelor de 

mediu ale Uniunii Europene, care au termenul de 

exploatare de peste 50 de ani.  

”Pentru mine astăzi este o sărbătoare. Apa este 

existențială pentru agricultură, fără irigare nu vom 

deveni competitivi. Vreau să mulțumesc poporului 

american că a oferit posibilitatea agricultorilor 

moldoveni să-și realizeze visele”, a spus ministrul 

agriculturii Vasile Bumacov 

Fermierii au apreciat înalt posibilitatea oferită și 

speră ca suprafețele irigate să fie extinse. „Cum pe 

noi ne bate seceta în tot anul, e un lucru foarte bun. 

Fără irigare nu se poate de făcut ceva mai bun.”, 

susține Iacob Cerlat, fermier din zonă. 

În raionul Criuleni a fost inaugurat primul sistem de irigare reabilitat 
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În perioada 22-25 octombrie, curent FPM Moldova 

a participat la expoziția specializată Farmer și 

Moldagroteh. La standul FPM Moldova, vizitatorii 

au fost informați despre proiectele realizate și cele 

în fază de desfășurare ale Programului: reabilitarea 

a 10 sisteme de irigare și programul de credite 

Compact pentru investiții în agricultura 

performantă. Producătorii au fost interesați să afle 

care sunt condițiile de accesare a creditelor, care 

sunt investițiile eligibile și rata dobînzii. Ei au 

apreciat facilitățile oferite de Programul Compact 

la accesarea creditelor: scutirea de TVA și taxe 

vamale pentru utilajul achiziționat de peste hotare. 

”În raionul nostru mulți tineri ar dori să lanseze 

afaceri în agricultură, dar nu dispun de surse 

necesare. Azi am aflat că Programul Compact 

încurajează tinerii să acceseze credite, chiar daca 

"Anterior, erau nişte pompe foarte costisitoare 

fiindcă cereau un consum foarte mare de energie 

electrică. Dar pentru pomparea apei 80 la sută o 

constituie energia electrică la cheltuieli se duce şi 

nu era rentabilă pentru fermieri", a 

spus preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor de Apă 

pentru Irigaţii "Criuleni", Alexei Ciobanu. Iar 

Mihai Cojocaru, antreprenor agricol din Criuleni a 

ținut precizeze că „compoziția fructului, în 80 la 

sută, este formată din apă. Iată de ce, pentru o 

agricultură competitivă, este atât de important un 

sistem de irigare. Acum vom putea să rezistăm la 

secetă. Dacă am fi avut acest sistem acum câțiva 

ani, când a fost secetă, nu am fi avut așa pierderi".  

După reconstrucția și modernizarea sistemului de 

irigare, agricultorii vor putea utiliza apa în funcție 

de necesități, vor plăti pentru volumul real de apă 

utilizat pentru irigare datorită reducerii la minim a 

pierderilor de apă din rețea și instalării contoarelor. 

Totodată, accesul la apa pentru irigare le permite 

agricultorilor să cultive produse agricole de valoare 

înaltă care oferă recolte mari și calitative. 

De asemenea, sistemul reabilitat oferă 

agricultorilor posibilități tehnice de a extinde 

suprafața irigată, cu resurse proprii, cu încă circa 

500 de hectare. 

 

 

 

nu au istorie de creditare. Salut această abordare”, 

a spus consultantul Agenției de Dezvoltare Rurală 

din Anenii Noi 

La expoziția de tehnică agricolă din acest an, au 

fost expuse și linii de sortare a fructelor, care pot fi 

achiziționate la condiții avantajoase și din sursele 

Compact.  

Programul Compact a debursat pînă la sfîrșitul 

lunii septembrie, curent 47 de credite în valoare 

totală de peste 7,8 milioane USD pentru 

dezvoltarea infrastructurii pot-recoltare. Mai mult 

de 2/3 din această sumă sunt investite in 

construcția sau reutilarea a 33 depozite frigorifice 

pentru fructe, legume sau struguri, cu o capacitate 

totala ce depășește 24.000 tone. Cumulativ, 

creditele Compact au atras suplimentar cca 9 mil. 

USD surse proprii ale investitorilor.  

Producătorii agricoli au vizitat standul FPM Moldova în cadrul 
expozițiilor specializate Farmer și Moldagroteh 
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Proiectul ACED a desfășurat  la 27 septembrie și 

18 octombrie curent două Festivaluri ale 

Agriculturii Performante pentru agricultorii din 

raionul Criuleni și pentru cei din satul Jora de 

Mijloc, raionul Orhei. Evenimentele au avut loc în 

cadrul Sărbătorii Toamna de Aur și au fost 

organizate în contextul Proiectului de Reabilitare a 

Sistemelor de Irigare Centralizată (CIS), 

implementat de Programul Compact al Guvernului 

SUA. La Festivaluri au participat producători de 

fructe și legume, furnizori de echipamente și 

servicii în agricultură, comercianți de material 

săditor, exportatori, bănci și proiecte de finanțare și 

susținere în agricultură. 

Oxana Borza, facilitatorul din partea ACED al 

activităților în zonele CIS, a declarat că Festivalul 

Agriculturii Performante a avut ca scop informarea 

locuitorilor din regiune despre beneficiile irigării și 

promovarea culturii de utilizare eficientă a apei. 

”Irigarea are ca efect direct creșterea calității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produselor agricole și, ca rezultat, a profiturilor. În 

timp ce Programul Compact conectează terenurile 

producătorilor locali la rețeaua de irigare 

centralizată, Proiectul ACED asigură instruirea 

acestora, distribuind informațiile necesare, 

explicând avantajele irigării și modul de utilizare a 

tehnologiilor pentru îmbunătățirea productivității,” 

a spus specialistul ACED. 

Festivalurile au inclus și ateliere de lucru privind 

cerințele de calitate și siguranță alimentară, 

oportunitățile oferite de Acordul de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană, 

și programele de finanțare în agricultura de valoare 

înaltă.  

De asemenea, în cadrul festivalului de la Jora de 

Mijloc localnicii și oaspeții au avut posibilitatea să 

cumpere produse locale la preț redus expuse la 

iarmarocul Festivalului și să urmărească un 

program artistic al profesorilor și copiilor.  

 

Au fost organizate festivaluri ale agriculturii performante în zonele 
sistemelor de irigare reabilitate 
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Peste 900 de elevi, profesori și funcționari publici 

din 8 localități din raioanele Soroca, Florești și 

Șoldănești au participat la expozițiile fotografice 

despre vestigiile arheologice descoperite în 

procesul de reconstrucție a drumului Sărăteni-

Soroca. 

În perioada 02-13 octombrie, curent Fondul 

Provocările Mileniului Moldova în parteneriat cu 

Agenția Națională Arheologică au desfășurat în 

școlile și centrele raionale din Soroca, Șoldănești, 

Florești, Brînzenii Noi, Volovița, Stoicani, 

Rogojeni, Rublenița prezentări publice ale 

vestigiilor arheologice descoperite la reabilitarea 

traseului Sărăteni – Soroca. 

În cadrul evenimentelor arheologii au relatat despre 

obiectele descoperite și despre valoarea istorică a 

acestora. ”Descoperirile realizate pe traseul 

Sărăteni-Soroca deschid o nouă filă în istoria 

noastră, prin care aflăm cine a locuit pe aceste 

pămînturi cu 2-3 sau chiar 6 mii de ani în urmă”, a 

spus arheologul Sergiu Popovici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii au fost curioși să afle detalii despre obiectele 

găsite în preajma localităților unde trăiesc. În 

timpul prezentării expoziției în satul Rublenița, 

Soroca un elev din localitate a relatat arheologilor 

că a găsit în grădina casei un vas de lut foarte 

vechi. Elevul a păstrat cu grijă cioburile într-o tablă 

de șah și le-a transmis cercetărilor care au stabilit 

ca fragmentele de vas aparțin epocii eneolitice. 

Copiii au fost îndemnați să păstreze patrimoniul, 

să-și studieze istoria și trecutul, pentru că ”Un 

popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil 

care nu își cunoaște părinții”, au menționat 

arheologii. 

Reprezentanții FPM Moldova au transmis 

participanților pliante și broșuri despre 

descoperirile realizate de arheologi pe traseul 

Sărăteni-Soroca, iar panouri informative cu imagini 

și informații despre patrimoniul descoperit au fost 

transmise muzeelor din orașele Soroca și 

Șoldănești. 

 

Vestigiile arheologice descoperite pe traseul Sărăteni-Soroca au fost 
prezentate locuitorilor din regiune 
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Amintim că în procesul derulării lucrărilor de 

reconstrucție a drumului Sărăteni-Soroca, Agenția 

Națională Arheologică a efectuat cercetări la mai 

multe situri arheologice: stațiunea preistorică de tip 

Precucuteni de la Rogojeni, așezările antice de la 

Alexandru cel Bun și Brînzenii Noi, movilele 

funerare de la Brînzenii Noi, Rogojeni, Stoicani 

etc. Cele mai vechi și mai importante vestigii 

descoperite datează  din mil. V î.Hr. și provin din 

așezarea eneolitică de la Rogojeni. Descoperirile 

cuprind numeroase vase ceramice de uz comun și 

de prestigiu, unelte şi arme de silex, piatră, os și 

corn, obiecte de podoabă și cult etc.  
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