
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea primelor două sisteme de irigare Criuleni și Lopatna (raionul Orhei), 

incluse în Programul Compact al Guvernului SUA, este la o etapă avansată. 

Prim-ministrul Iurie Leancă, însoțit de reprezentanții Fondului Provocările 

Mileniului Moldova, Corporației Provocările Mileniului, membri ai Guvernului, 

producători agricoli, s-a deplasat la începutul lunii octombrie curent pe șantierul 

de la sistemul de irigare Criuleni pentru a se documenta despre derularea 

lucrărilor de construcție.  

Participanții la vizită au fost informați despre progresele obținute în reabilitarea 

sistemelor de irigare, etapele majore în procesul de construcție, despre acțiunile 

întreprinse pentru a asigura calitatea lucrărilor conform standardelor 

internaționale. Potrivit companiei de construcție, deja au fost instalate țevile de 

polietilenă de densitate înaltă pe o lungime de peste 6 km. Totodată a fost 

demontat tot echipamentul uzat de la stațiile de pompare și a început 

reconstrucția clădirilor unde va fi instalat echipamentul electronic modern. 

Reabilitarea sistemelor de irigare efectuată în cadrul Programului Compact 

prevede înlocuirea tuturor pompelor deteriorate, substituirea a circa 85 la sută 

din țevi, reconstrucția clădirilor pentru stațiile de pompare și dotarea acestora cu 

echipament automatizat de operare etc. Totodată, în urma reabilitării toate 

conductele vechi, confecționate din azbest sunt înlocuite cu țevi moderne din 

plastic de densitate înaltă, conform cerințelor de mediu ale Uniunii Europene.  

Lucrările de construcție la sistemele de irigare Criuleni și Lopatna vor costa cca 

8 mil. USD și vor continua pînă în luna decembrie 2014.  

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 

Moldova prin 
creştere 

economică" 
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Reabilitarea sistemelor de irigare este în plină 

desfășurare 

http://www.mca.gov.md/
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După reabilitarea celor două sisteme de irigare vor 

fi extinse suprafețele de teren irigat la Lopatna de 

la 50 de hectare pînă la 509 hectare, iar la Criuleni 

de la 120 de hectare pînă la cca 760 de hectare. 

Agricultorii vor putea utiliza apa pentru irigare 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.  

Actualmente, în zona sistemului de irigare Criuleni 

activează 500 de agricultori, dintre care în jur de 

300 de persoane sînt membri ai AUAI, iar în aria 

sistemului centralizat de irigare Lopatna sînt circa 

530 de deținători de teren agricol din patru 

localități, dintre care 460 sînt membri ai Asociației 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigații. 

 

 

 

 

 

 

Autorizația pentru folosirea apelor va fi eliberată 

prin intermediul Ghișeului Unic. Acesta 

reprezintă o platformă electronică desti-

nată recepţionării, procesării cererilor şi eliberării 

autorizației de mediu pentru folosința specială a 

apei. Platforma electronică a fost creată de 

Centrul e-guvernare la inițiativa Programului 

Compact. 

Ghișeul va putea fi accesat pe 

platforma servicii.gov.md. Instrumentul on-line 

va fi utilizat pentru transmiterea documentelor ce 

vor fi ulterior procesate de instituțiile statului 

responsabile de domeniu. Platforma e constituită 

din două portaluri: intern și extern. Cel de-al 

doilea este dedicat cetățenilor. Aceștia vor putea 

consulta informații despre cele 6 tipuri de 

autorizații și documentele necesare pentru 

depunerea dosarelor. 

Ulterior, va avea loc completarea unui formular și 

semnarea prin serviciul M-sign sau semnătura 

electronică. Dosarul va fi expediat pentru 

procesare. Solicitantul va putea urmări în regim 

on-line la ce etapă de examinare se află dosarul. 

În cazul în care solicitantul nu are acces la 

internet, el poate aduce dosarul la cel mai 

apropiat Inspectorat ecologic, unde angajații 

instituției vor introduce în format electronic 

dosarul și-l vor înregistra.   

Ghişeul unic în domeniul autorizării folosinţei 

speciale a apei va constitui un mecanism care va 

permite solicitantului să se adreseze unei singure 

autorităţi publice abilitate cu gestionarea apelor, 

protecţia resurselor biologice acvatice, precum şi 

cu autorităţile de supraveghere sanitar-veterinară, 

de protecţie civilă şi situaţii excepţionale. 

Ghișeul unic on-line va putea fi accesat pe 

portalul serviciilor publice din luna martie 2014. 

Eliberarea autorizațiilor de folosință a apelor va fi simplificată 

datorită unui ghișeu unic electronic  

https://servicii.gov.md/default.aspx
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Legea apelor, care reprezintă documentul-cadru, ce 

promovează managementul modern al resurselor 

de apă, a intrat în vigoare pe 26 octombrie curent și 

va substitui vechiul Cod al apelor, aprobat acum 20 

de ani. Implementarea noii legi beneficiază de 

asistență în cadrul Programului Compact atît în 

aspecte de elaborare a cadrului normativ necesar 

implementării legii-cadru, cît și în aspecte de 

consolidare a capacităților instituțiilor publice 

implicate în managementul apelor și achiziționare 

de echipament performant. 

Noua lege a venit cu reglementări şi abordări noi a 

managementului resurselor de apă, bazate pe 

politicile și recomandările internaționale în 

domeniu. Astfel noile prevederi stabilesc dreptul 

exclusiv de proprietate al statului asupra resurselor 

de apă de suprafaţă şi subterane, oferind repere de 

reglementare a relaţiilor ce ţin de folosirea apelor 

dintre stat şi beneficiarii de folosinţă a apei, 

precum şi între înşişi beneficiarii. 

Legea apelor stabilește principii noi în gestionarea 

resurselor de apă: principiul participării, principiul 

prevenirii poluării, principiul "poluatorul plăteşte”, 

principiul precauţiei, cît   și   folosirea   raţională a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resurselor de apă. De asemenea, noua lege 

stabilește dreptul exclusiv de proprietate al statului 

asupra resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, 

oferind repere de reglementare a relaţiilor ce ţin de 

folosirea apelor dintre stat şi beneficiarii de 

folosinţă a apei, precum şi între înşişi beneficiarii.  

Totodată, această lege prevede mecanisme de 

gestionare a resurselor de apă în cadrul bazinelor 

hidrografice care vor contribui la eficientizarea 

acţiunilor statului privind prevenirea deteriorării 

continue, conservarea, protecţia şi restabilirea 

resurselor de apă de suprafaţă şi subterane. 

Implementarea legii va permite o mai bună 

cunoaştere a disponibilităţii resurselor de apă prin 

perfecţionarea sistemului de monitorizare şi de 

gestionare a datelor despre starea resurselor de apă. 

De asemenea, noua lege reglementează aspectul 

gestionării secetei şi riscului de inundaţii cu 

indicarea regimului folosinţei apelor pe timp de 

secetă declarată oficial. 

Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM 

Moldova, a accentuat că un aspect important al noii 

legi, care favorizează utilizatorii de apă, inclusiv 

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, 

Legea apelor a intrat în vigoare 
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este extinderea termenului autorizaţiei de mediu 

pentru folosinţa specială a apei de la 3 ani, conform 

legislației vechi, pînă la 25 de ani, ceea ce va 

încuraja investițiile pe termen lung în construcţia, 

îmbunătăţirea sau reabilitarea unui baraj în scopuri 

hidroenergetice sau de altă natură, construcţii 

hidrotehnice sau instalaţii pentru tratarea şi 

furnizarea de apă potabilă etc. 

Directorul executiv al FPM Moldova a precizat că 

în contextul îmbunătățirii managementului 

resurselor de apă, Programul Compact prevede 

investiții de circa 800 de mii USD pentru 

echipamente (stații de monitorizare, computere, 

GPS-uri, camere video și foto, softuri, instruiri).  

Mai bine de 400 de mii USD au fost deja  

 

 

 

 

 
Programul de credite Compact a fost prezentat  

între 23-26 octombrie curent la Expoziția 

internațională de produse, utilaje, tehnologii 

agricole şi meşteşuguri Moldoagrotech&Farmer, 

ediţia a XVI-a, ce s-a desfășurat la Centrul 

Expozițional Moldexpo din Chișinău unde au fost 

prezenți antreprenori din domeniul agroindustrial 

din peste 15 țări.  

valorificate pentru achiziționarea unor echipamente 

și softuri/programe electronice, de care beneficiază 

Ministerul Mediului, Serviciul Hidrometeorologic 

de Stat, Serviciul Piscicol, Centrul Național pentru 

Sănătate Publică, Agenția Națională pentru 

Securitate Alimentară, precum și alte instituții, 

inclusiv instituțiile din teritoriu. 

Important este că Programul nu oferă doar 

echipament, dar și asistență pentru a interconecta 

toate instituțiile, ceea ce va facilita schimbul 

operativ de informație, luarea deciziilor corecte și 

prompte, precum și simplificarea interacțiunii 

agenților economici cu instituțiile publice. 

 

 

 

Pe parcursul celor patru zile participanții la 

expoziție și vizitatorii au avut oportunitatea să afle 

detalii despre creditele Compact acordate pentru 

investiții în infrastructura post-recoltare.  În 

special, au fost prezentate modificările noi ale 

condițiilor de acordare a creditelor Compact, cum 

ar fi diminuarea sumei minime împrumuturilor de 

la 50 000 USD la 20 000 USD. Astfel, suma 

împrumutului poate varia de la 20 000 USD pînă la 

600 000 USD sau echivalentul în lei sau euro al 

acestor sume. 

Creditele Compact sunt destinate gospodăriilor 

ţărăneşti, micilor operatori agro,  întreprinderilor 

micro, mici și medii, agenţilor economici din 

domeniul agro-alimentar, cooperativelor sau altor 

forme de asociere a producătorilor agricoli, create 

și gestionate atît de femei, cît și de bărbați, 

amplasate în municipiul Chişinău (cu excepţia 

oraşului), UTA Găgăuzia şi raioanele Ungheni, 

Nisporeni, Leova, Cahul, Orhei, Criuleni, 

Dubăsari, Anenii Noi, Teleneşti, Călăraşi, Străşeni, 

Hînceşti şi Cantemir. 

Creditele sunt acordate pentru investiții pentru 

procurarea, construcția sau re-construcția 

depozitelor frigorifice și terenului aferent şi/sau 

procurarea echipamentului necesar depozitării 

Programul de credite Compact pentru investiții în infrastructura post-
recoltare a fost prezentat la expoziția Farmer 2013 
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frigorifice; procurarea echipamentului pentru 

sortarea, spălarea, procesarea, uscarea, congelarea 

ambalarea etc. a fructelor, legumelor și/sau 

strugurilor, producerea sucurilor, procurarea 

echipamentului de laborator pentru controlul 

calităţii; achiziţionarea camioanelor care corespund 

standardelor EURO 5 sau 6 cu semiremorci 

termo/frigo.  

Unul dintre avantajele evidente ale creditelor 

Compact este că procurarea bunurilor, lucrărilor, 

serviciilor din mijloacele creditelor sunt eliberate 

de TVA și taxele vamale. 

Ratele mici ale dobânzilor, împreună cu termenul  

lung și sumele mari ale creditelor Compact sunt 

oferite concomitent - un alt avantaj. 

Pînă în prezent 24 de producători agricoli au 

beneficiat deja de împrumuturi în valoare totală de 

circa 4,6 mil. USD. Majoritatea mijloacelor 

financiare au fost investite în construcția 

depozitelor frigorifice care au contribuit la 

creșterea spațiului de păstrare în stare proaspătă a 

fructelor și legumelor. 

Ratele dobânzilor aferente creditelor Compact, 

oferite de băncile-partenere, valabile pentru 

perioada septembrie 2013 – februarie 2014, sunt 

prezentate în tabelul ce urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost lansat Centrul de Dezvoltare a Lanţurilor 

Valorice „Agroconect", care va acorda asistenţă 

pentru a spori succesul sectorului agricol 

moldovenesc în producerea şi comercializarea 

produselor cu valoare adăugată înaltă. Centrul 

poate fi accesat pe adresa www.agroconect.md și 

este o parte componentă a Proiectului 

Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea 

Întreprinderilor (ACED), finanțat de Corporația 

Provocările Mileniului și USAID. 

Beneficiarii Agroconect sunt entităţile antrenate în 

lanţurile valorice de valoare înaltă cum ar fi 

producătorii de fructe, legume şi struguri de masă; 

grupurile de producători, inclusiv cooperativele şi 

asociaţiile de producători; unităţile de păstrare la 

rece şi casele de ambalare; comercianţii şi 

exportatorii agricoli, reţelele de distribuţie; 

companiile de logistică, inclusiv transportatorii; 

furnizorii de echipament şi mijloace de producere, 

inclusiv material semincer etc. 

 

Portalul www.agroconect.md facilitează transferul 

de cunoştinţe între persoanele implicate în 

agricultura de performanţă. Acesta conţine mai 

multe compartimente, printre care: 

 Biblioteca electronică - permite 

utilizatorilor de a face cunoştinţe cu cele mai bune 

practici şi cele mai noi tehnologii in domeniul 

agriculturii de performanţă; 

 Directoriul business - pune în contact 

direct producătorii agricoli cu potenţialii furnizori 

de materiale şi mijloace de producţie,  precum şi de 

a spori accesul la servicii de calitate; 

 Contactează un expert - permite 

utilizatorilor înregistraţi de a solicita sfaturi şi 

ghidare din partea experţilor înregistrați pe site; 

 Calendarul evenimentelor - conţine 

informaţii curente despre evenimentele planificate. 

 

  Banca comercială MDL USD EUR 

min max min max min max 

1 Energbank 10.60 6.15 6.15 

2 Mobiasbanca-GSG 11.94 6.65 6.55 

3 Banca Sociala 11.94 7.15 7.15 

4 Comertbank 8.91 11.5 4.92 6.00 4.92 6.00 

5 MAIB 10.00 5.63 5.50 

6 Victoriabank 10.6 12.00 6.15 8.00 6.15 8.00 

7 Moldindconbank 11.94 7.15 6.65 

 

Agricultorii pot beneficia de asistența Centrului de Dezvoltare a 
Lanţurilor Valorice „Agroconect" 

http://www.agroconect.md/
http://aced.md/
http://www.agroconect.md/biblioteca.php?l=ro
http://www.agroconect.md/ag_domenii.php?l=ro
http://www.agroconect.md/ag_competente.php?l=ro
http://www.agroconect.md/info.php?l=ro&modul=13&cl=1
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Peste 200 de puieți de nuci au fost plantați de-a 

lungul unei porțiuni de drum de 2 km de pe traseul 

Sărăteni-Soroca, reabilitat în cadrul Programului 

Compact al Corporației Provocările Mileniului. 

Acțiunea de plantare a puieților de-a lungul 

drumului reconstruit s-a încadrat în campania 

dedicată Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului  

marcată pe 26 octombrie curent. 

La plantarea puieților au participat angajații 

Fondului Provocările Mileniului Moldova, 

Corporației Provocările Mileniului și companiilor 

internaționale, antrenate în realizarea diferitor 

activități ale Programului Compact.  Cetățenii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

străini care au participat la plantarea puieților de 

nuci au apreciat frumoasa tradiție din Republica 

Moldova de a contribui la înverzirea țării cu 

suportul întregii echipe. Pentru plantarea nucilor 

de-a lungul traseului reabilitat s-au luat în 

considerare mai multe avantaje ale acestui soi, cum 

ar fi rezistența copacilor la vînt, utilitatea copacilor 

de nuci și impactul acestora asupra mediului. 

În total, după reabilitarea celor 93 de km de drum 

pe porțiunea Sărăteni-Soroca vor fi plantați circa 

3000 de copaci, în locul celor circa 1000 de copaci 

defrișați din necesitatea desfășurării lucrărilor de 

reconstrucție și lărgirii drumului. 

  

Peste 200 de puieți de nuci au fost plantați de-a lungul drumului 
reabilitat în cadrul Programului Compact 
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Recent în comuna Brînzenii Noi, raionul Telenești, 

în cadrul lucrărilor de excavare realizate în 

contextul reabilitării drumului Sărăteni-Soroca, a 

fost descoperită o așezare preistorică din perioada 

neoliticului, ce datează cu circa 5 mii ani î.e.n.  

denumită în literatura de specialitate,  cultura 

arheologică Yamnaya. Programul Compact a 

finanțat continuarea cercetărilor arheologice în 

această zonă, efectuate de experții Agenției 

Naționale Arheologice. 

Istoricii afirmă că înaintea civilizațiilor iraniană și 

greacă, care au fost clar definite de sursele istorice 

și de numeroase vestigii ale unei bogate culturi 

materiale, arheologia preistorică descoperă în 

zonele adiacente Mării Negre, niveluri de locuire și 

de existență umană, mult mai vechi - așezări din 

eneolitic, aparținînd unor culturi diferite: 

Preucuteni, Cucuteni – Tripolie și culturi din 

perioada bronzului timpuriu, mijlociu și tîrziu, 

aparținînd culturilor arheologice tumulare: 

Yamnaya, Catacombnaya, Mnogovalikovaja, 

Noua-Sabatinovka. În această dimensiune  

 

 

 

 

geografică se încadrează în mod special culturile 

amplasate în bazinul de mijloc al rîului Răut.   

Potrivit echipei de arheologi, care cercetează un 

asemenea tumul lîngă comuna Brînzenii Noi, în 

zona Răutului suntem martorii unor descoperiri 

arheologice importante cu o valoare științifică 

incontestabilă. Pe ambii versanți ai văii rîului Răut, 

la momentul actual avem o mulțime de necropole 

tumulare, majoritatea fiind construite de purtătorii 

culturii Yamnaya. Cultura Yamnaya, o civilizație 

foarte răspîndită, de la rîul Volga pîna la munții 

Balcani care folosea primul mijloc de transport, pe 

larg răspîndit, căruciorul primitiv cu roțile de lemn, 

tras de animale cornute mari. Pe teritoriul 

Republicii Moldova, între Prut și Nistru au fost 

cercetați mulți tumuli ai purtătorilor acestei culturi 

arheologice dintre care circa zece morminte a 

culturii Yamnaya, cu resturi ale căruțelor cu două 

și patru roți. Membrii triburilor culturii Yamnaya 

erau crescători de animale și aveau un mod de viață 

nomad sau seminomad. Cultura Yamnaya pe 

teritoriul Republicii Moldova se datează cu sfîrșitul 

mileniului III î.e.n. 

 

Traseul Sărăteni-Soroca din drum național s-a transformat într-un 

itinerariu arheologic de valoare 
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O caracteristică distinctă a acestei culturi 

sunt mormintele de inhumație în gropi 

rectangulare, acoperite cu bîrne masive, peste care 

se ridică un tumul de pămînt. În morminte 

corpurile erau depuse în poziție chircită 

(embrionară) pe stînga sau pe dreapta, cu defunctul 

vopsit cu ocru roșu. Potrivit doctorului în 

arheologie care conduce expediția de la Brînzenii-

Noi Serghei Agulnicov, în accepțiunea membrilor 

acestor civilizații, pămîntul era perceput ca o burtă 

maternă, în care după moarte trebuie să se întoarcă 

omul. Mormîntul principal este de obicei cu foarte 

mult ocru, inventarul conține: inele din bronz, 

argint, foarte rar și aur, unelte, topoare de piatră, 

vîrfuri de săgeți și cuțitele din silex, vase ceramice 

cu diferite forme. Pamîntul supraînălțat se numește 

manta. In mantaua tumulilor, găsim deseori, 

numeroase înmormîntări secundare (fie ale celor ce 

au ridicat mormîntul, fie ale unor populații 

ulterioare). La Brînzenii Noi în partea vestică a 

tumulului cercetat au fost descoperite trei 

îmormîntări ai culturii Yamnaia și unul aparținînd 

culturii Noua, care se datează din epoca bronzului 

tîrziu. Ultimul avînd o construcție de piatră 

interesantă, iar defunctul fiind acoperit cu pietre pe 

cap, genunchi și tălpi, acesta avînd un vas ceramic 

în zona coatelor cu resturi de oase animaliere în el, 

care serveau ca ofrandă în procesul de înhumare. 

De asemenea, prezintă interes, mormîntul numărul 

4, în care s-a păstrat o construcție unică din bîrne 

de stejar.  

Lucrările arheologice în acest obiect arheologic 

sunt desfășurate în perioada lunilor septembrie-

octombrie. Pe durata expediției, cercetătorii au 

descoperit mai multe obiecte de cult și menaj, 

 
schelete umane și de animale, care urmează a fi 

studiate minuțios în perioada următoare. 

Merită menționat că cercetări arheologice de 

asemenea anvergură nu au mai fost realizate mai 

bine de 20 ani în Moldova. După ce vor fi supuse 

studiului și expertizei de laborator, Agenția 

Națională Arheologică va face publice rezultatele 

concluziilor la care a ajuns și ne putem aștepta la o 

serie de descoperiri interesante despre cine au fost 

predecesorii noștri în preistorie și cum au 

contribuit la formarea viitoarelor grupuri etnice și 

culturale din spațiul între Prut și Nistru. 
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De la începutul anului curent, cu suportul FPM 

Moldova au fost realizate mai multe săpături 

arheologice  privind studierea unor obiective 

arheologice  în localitatea Rogojeni, amplasată în 

zona de construcție a drumului reabilitat.  

Ambele expediții arheologice care au fost realizate 

în anul curent au fost posibile grație suportului 

acordat de către FPM Moldova pentru desfășurarea  

acestora. La realizarea lucrărilor companiile care 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul consultativ (GC) al FPM Moldova în noua 

componență s-a întrunit pe 31 octombrie curent, a 

în prima sa ședință.  Ședința a purtat un caracter de 

informare și prezentare a noilor membri ai GC. 

Reprezentații forului au fost informați despre 

specificul Programului Compact, proiectele 

implementate,  aranjamentele statutare privind 

activitatea GC, precum și despre rolul acestei 

formațiuni în contextul implementării Programului 

Compact. 

În alocuțiunea de salut către reprezentanții 

societății   civile,  directorul    executiv    al     FPM 

reabilitează drumul Sărăteni-Soroca au facilitat 

realizarea săpăturilor arheologice,  chiar dacă acest 

lucru a perturbat mersul lucrărilor de construcție. 

Prin acțiuni de acest gen, FPM Moldova și 

companiile de construcție respectă legea privind 

protejarea patrimoniului arheologic și doresc să 

contribuie la descoperirea și conservarea 

patrimoniului cultural al țării, exprimînd astfel 

valoarea socio-culturală adăugată pe care o aduce 

reabilitarea acestui traseu pentru Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldova Valentina Badrajan a menționat 

importanța acestui organ consultativ din 

perspectiva asigurării  transparenței și consultării 

deciziilor relevante cu sectorul non-guvernamental. 

”Mizăm foarte mult pe opiniile și recomandările 

care vor veni din partea Grupului consultativ, 

deoarece acestea reprezintă o valoare adăugată 

pentru activitatea noastră. Faptul că membrii GC 

reprezintă organizații obștești cu experiență 

demonstrată  în domeniile  de  activitate  a 

Programului Compact va permite valorificarea mai 

multor practici pozitive și va contribui direct la 

Noua componență a Grupului Consultativ s-a întrunit în prima ședință  
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atingerea rezultatelor scontate”, a accentuat 

directorul executiv al FPM Moldova. 

Directorul de țară a Corporației Provocările 

Mileniului (SUA) Leslie McCuaig le-a urat succes 

noilor membri și  a menționat că GC reprezintă 

mecanismul prin care cetățenii sunt implicați în 

derularea Programului, ceea ce reprezintă un 

indicator al participării civice pro-active. 

Noua componență a GC cuprinde asociații profilate 

pe domeniile de activitate ale Programului 

Compact, care au o vastă experiență și se bucură de 

reputație în mediul civic și selectate competitiv: 

Asociația Presei Independente (API) - Petru 

Macovei, Centrul de Analiză și Prevenire a 

Corupției (CAPC) - Galina Bostan, Camera de 

Comerț și Industrie (CCI) - Sergiu Harea, Federația 

Națională a Fermierilor (FNF) - Valeriu Cosarciuc 

și  Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și 

Dezvoltare Durabilă - Ioana Bobînă. Din cadrul 

GC de asemenea mai fac parte și doi reprezentanți 

ai administrației publice locale, care sunt numiți de 

către Cancelaria de Stat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


