
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul Provocările Mileniului Moldova a lansat pe 28 noiembrie concursul 

pentru reabilitarea primelor două sisteme de irigare incluse în Programul 

Compact al Guvernului SUA. În cadrul concursului vor fi selectate companii de 

construcție și supraveghere a lucrărilor de reabilitare a sistemelor centralizate de 

irigare Criuleni și Lopatna, Orhei.  

Concursul este deschis pentru companiile internaționale de construcție care își 

pot prezenta propunerile pînă pe 24 ianuarie 2013. Ofertele prezentate la concurs 

vor fi evaluate de experți naționali și internaționali care dispun de experiență în 

domeniu. Companiile participante vor fi evaluate în funcție de experiența 

acestora  în efectuarea unor lucrări similare; capacitatea financiară și tehnică; 

echipamentul disponibil și personalul implicat. 

Condițiile concursului prevăd reabilitarea completă a sistemelor centralizate de 

irigare prin 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 vor fi înlocuite cu țevi moderne din 

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

Lucrările de construcție urmează să înceapă în primăvara anului 2013 și vor 

derula 18 luni (http://mca.gov.md/ro/Procurements.html). 

Actualmente, starea tehnică a sistemelor de irigare este foarte proastă. De la 

instalarea acestora în anii 60-70, acestea nu au mai fost supuse unor reconstrucții 

capitale.  Din  această  cauză,  costurile  de  operare a  sistemelor  de  irigare sînt 
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exagerate pentru fermieri, iar țevile deteriorate 

generează pierderi mari, pe care agricultorii trebuie 

să le acopere.  

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 (AUAI), iar în 

aria sistemului centralizat de irigare Criuleni 

activează 500 de agricultori, dintre care în jur de 

300 de persoane sînt membri ai AUAI. 

 

 

Valentina Badrajan, director executiv al FPM 

Moldova, a precizat că după reabilitarea celor două 

sisteme centralizate 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 contorizării și 

reducerii la minim a pierderilor de apă din rețea.  

Potrivit FPM Moldova, după reabilitare, sistemele 

vor fi mult mai flexibile în operare în funcție de 

necesitățile și suprafețele producătorilor agricoli. 

Va fi posibilă evidența transparentă a consumului 

de apă pompată și folosită pentru irigare, deoarece 

AUAI vor fi dotate cu contoare, inclusiv cu 

contoare mobile care vor fi cuplate la hidranți.   

Ambasadorul SUA William Moser și-a exprimat 

încrederea că modelul de reabilitare a sistemelor de 

irigare dezvoltat în cadrul Programului Compact va 

cataliza noi investiții în sectorul de irigare. De 

asemenea,  Ambasadorul SUA a menționat că în 

procesul de reabilitare a sistemelor de irigare vor fi 

aplicate norme de utilizare durabilă a apei și de 

protejare a mediului ambiant.  

Vasile Bumacov, ministrul agriculturii și industriei 

alimentare, a declarat că fără irigare agricultura din 

Moldova nu are viitor. Totodată, ministrul s-a 

arătat sigur că inițiativa de pionierat a Corporației 

Provocările Mileniului în domeniul reabilitării 

sistemelor de irigare va încuraja alți donatori și 

antreprenori, inclusiv agricoli, să contribuie la 

modernizarea sistemelor de irigare. 

James Parks, adjunctul vicepreședintelui CPM, a 

menționat că CPM este interesată ca de investițiile 

poporului american să beneficieze un număr cît 

mai mare de agricultori. 

 
 

Demararea lucrărilor de reabilitare a sistemelor de 

irigare se va desfășura paralel cu transferul 

managementului sistemelor de irigare de la Apele 

Moldovei către Asociațiile Utilizatorilor de Apă. 
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De la lansare, Programul de credite pentru investiții 

în infrastructura post-recoltare a ținut să 

menționeze expres că încurajează femeile din 

mediul de afaceri din țară să acceseze  credite 

destinate infrastructurii post-recoltare. În prezent, 

din cele 21 credite oferite de FPM Moldova, 2 au 

fost  acordate pentru întreprinderi conduse de 

femei.  

Una din beneficiarele Programului este și dna 

Tatiana Căpățînă, o femeie de afaceri din satul 

Cotiujeni, r-nul Briceni, care ne-a oferit cu 

amabilitate  mai multe detalii despre afacerea sa. 

Din sursele creditului accesat a fost construit un 

frigider cu o capacitate de 400 tone, în care a fost 

depozitată deja recolta de mere din anul curent. 

Deși are un profil profesional departe de cel agricol 

și a lucrat mai bine de 20 ani în domeniul medical, 

în 2005, Tatiana Căpățînă împreună cu soțul său 

decide totuși să își asume riscul de a iniția o 

afacere în domeniul agriculturii.  La prima vedere 

pare a fi o fire modestă, dar reușește să îmbine 

iscusit toate rolurile pe care le are în viață:  mamă,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soție, bunică, profesionistă, manager, negociatoare 

și o împătimită a afacerii pe care o conduce cu 

succes.  

În prezent dna Căpățînă are în proprietate peste 27 

ha de terenuri agricole, dintre care majoritate este 

livadă de tip intensiv, unde sînt cultivate  6 soiuri 

de mere foarte solicitate pe piață, care sînt 

exportate preponderent în Federația Rusă și 

Belarus.   

”Vom putea avea venituri în agricultură dacă vom 

ieși  pe piață doar cu producție calitativă, sortată și 

păstrată în condiții adecvate, care sînt impuse de 

cumpărător. Iar creditul acordat de FPM Moldova, 

îmi permite să am condițiile optime pentru 

păstrarea merelor și să sper la o creștere a 

veniturilor”, a menționat antreprenoarea. 

Ne-a împărtășit cîteva gînduri despre planurile de 

afaceri pe care le are, dar a ținut ca la discuția 

noastră să fie prezenți măcar doi dintre cei 4 copii 

ai săi, cel mai mic dinte care ne-a răspuns ferm că 

își dorește să devină agronom.  

Tatiana Căpățînă: Investițiile în păstrarea producției agricole sînt 
cerințele agriculturii profitabile  
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La întrebarea care au fost factorii ce au determinat-

o să inițieze o asemenea afacere dna Căpățînă ne-a 

mărturisit că cea mai mare motivație pentru ea a 

fost bunăstarea copiilor săi. Ulterior însă, aspirația 

personală a inclus și soarta colectivului de angajați 

care muncește pe cîmpurile SRL-ului pe care îl 

conduce și pe care îi percepe drept membri ai 

familiei. La lucrările sezoniere numărul de angajați 

ajunge la circa 20-30 persoane, care sînt antrenați 

în diverse activități. 

  

 

 

Programul de credite pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare își reconfigurează aria 

de acțiune, fiind accesibil exclusiv în zonele 

sistemelor de irigare ce vor reabilitate în cadrul 

Programului Compact al Corporației Provocările 

Mileniului. Potrivit deciziei Corporației 

Provocările Mileniului, din luna noiembrie 2012 

creditele sînt disponibile pentru producătorii 

agricoli, cooperative agricole din raioanele 

Criuleni, Orhei, Anenii Noi, Dubăsari, Nisporeni, 

Ungheni, Leova și Cahul, precum și antreprenorii  

Construcția frigiderului, în opinia femeii de afaceri, 

a venit ca o soluție la problema comercializării 

merelor la un preț mai atractiv.”În viitorul apropiat 

este preconizată achiziția unei linii de sortare și 

eventual, procurarea tractoarelor necesare pentru 

lucrările din  livadă. Dacă va fi amenajată hala de 

sortare, vor fi create alte noi locuri de muncă, că 

doar nu poate pleca toată lumea peste hotare”, ne-a 

mărturisit femeia de afaceri.  

În timpul discuției, dna Căpățînă nu a pomenit de 

vreo dificultate care nu ar putea fi depășită cu tact 

și profesionalism. Remarcă totuși o problemă, că 

agricultura autohtonă este dependentă de condițiile 

climaterice,  dar  și  această  dependență  poate fi 

remediată prin instalarea irigării prin picurare, prin 

plantarea soiurilor mai rezistente.  

 

În rest, faptul că are o familie, un colectiv unde 

muncesc multe femei harnice și responsabile nu-i 

permite să cedeze greutăților și să le dezamăgească 

așteptările.  

 

 

 

agricoli din alte zone dar care intenționează să 

investească în aceste raioane. Sînt încurajate 

femeile antreprenoare dar și producători agricoli 

asociați să acceseze împrumuturile respective. 

Datorită acestor modificări, Programul Compact va 

concentra eforturile și asistența oferită 

producătorilor agricoli din aceste raioane pentru a-

și dezvolta afacerile și a-și crește veniturile. În 

acest fel, agricultorii vor valorifica toate 

oportunitățile Programului Compact acordate 

pentru întregul lanț valoric din agricultură, de la 

Creditele Compact vor fi acordate agricultorilor din zonele sistemelor 
de irigare incluse pentru reabilitare  
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cultivarea produselor de valoare înaltă datorită 

irigării, pînă la investiții în infrastructura post-

recoltare. Totodată, destinația împrumuturilor 

oferite de Compact a rămas neschimbată: 

procurarea sau construcția depozitelor frigorifice si 

procurarea terenului aferent, procurarea 

echipamentului pentru prelucrarea și sortarea 

fructelor, legumelor si strugurilor, procurarea 

echipamentului de laborator pentru controlul 

calităţii, procurarea camioanelor EURO 5/6 și  

remorcilor pentru transportarea produselor agro-

alimentare etc. Împrumuturile sînt acordate prin 

intermediul băncilor Moldova Agroindbank, 

Moldindconbank, Mobiasbanca-Groupe Societe 

Generale, Victoriabank, Energbank, Banca Socială 

și Comerțbank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul Provocările Mileniului Moldova  

împreună cu Ministerul Mediului și Centrul de 

Guvernare Electronică a semnat recent un 

acord de colaborare privind elaborarea 

Platformei comune de autorizare a folosinței 

apei, care va permite instituirea unui ghișeu 

unic de eliberare a autorizațiilor și va  reduce  

considerabil    timpul   de   perfectare   a 

Programul de creditare pentru infrastructura post-

recoltare în valoare totala de 12 mil. USD este  una 

din cele patru activități complexe ale proiectului 

Tranziţia la agricultura performantă din cadrul 

Programului Compact, finanțat de către Guvernul 

SUA prin intermediului Corporației Provocările 

Mileniului.  

Pînă în prezent au fost debursate 21 credite în 

valoare totală de 4,3 mil. USD, inclusiv 16 credite 

în sumă totală de cca 3,2 mil. USD (75%) investite 

în construcția sau reutilarea depozitelor frigorifice 

pentru fructe și legume cu capacitate totală de cca 

16,1 mii tone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorizațiilor de folosință a apei. Platforma 

comună de autorizare a folosinței apei 

reprezintă un sistem informatic destinat 

eficientizării proceselor de recepţionare, 

procesare a cererilor şi eliberare a autorizației 

de mediu pentru folosința specială a apei.  

Datorită  acestui  sistem,  persoanele fizice și 

juridice nu se vor mai confrunta cu proceduri 

Obținerea autorizațiilor de folosință a apei va fi simplificată  
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complicate, costisitoare și de durată pentru 

obținerea autorizațiilor de folosință a apei, care 

există în prezent în țară. 

Implementarea acestui sistem modern va aduce 

avantaje nu doar agenților economici, ci și 

autorităților de mediu, responsabile de 

respectarea protecției mediului și gestionarea  

apelor, inclusiv autoritățile locale. Astfel, 

grație accesului la datele platformei, 

autoritățile ecologice vor putea realiza eficient 

inventarierea resurselor de apă, vor putea 

furniza soluții privind optimizarea folosinței 

resurselor acvatice, colectarea și stocarea 

rapidă a datelor privind apele, care ar putea fi 

accesate de subiecții interesați. În mare parte, 

platforma are scopul optimizării proceselor de 

lucru şi reducerii costurilor operaţionale în 

condiții transparente.  

La evenimentul de semnare a acordului din 

noiembrie curent, ministrul mediului Gheorghe 

Șalaru a declarat că platforma va scuti agenții 

economici de necesitatea de a merge pe la mai 

multe instituții pentru a obține autorizația de 

folosință a apei, ceea ce va facilita activitatea 

mediului de afaceri.  

Stela Mocan, director executiv al Centrului de 

Guvernare Electronică a comunicat că 

platforma respectivă va fi elaborată pînă în 

vara anului 2013, iar din toamna anului viitor 

urmează să fie funcțională și va face corp 

comun cu platforma guvernamentală pentru 

registre și autorizații.  

Potrivit acordului semnat, Centrul de 

Guvernare Electronică va fi responsabil de 

contractarea unei companii care va elabora 

această platformă, iar Fondul Provocările 

Mileniului Moldova va contribui la dotarea 

autorităților publice cu echipamentul necesar 

pentru digitizarea dosarului beneficiarului ce 

solicită autorizația de mediu pentru folosința 

specială a apei și instruirea personalului. 

Totodată, Ministerul Mediului, care va prelua 

în gestiune platforma după elaborarea acesteia, 

va asigura funcționalitatea și aplicarea acesteia 

prin instituirea Ghișeului unic de eliberare a 

autorizației de mediu pentru folosința specială 

a apei și elaborarea cadrului de reglementare 

necesar. 

Crearea acestei platforme este prevăzută de 

Programul Compact al Corporației Provocările 

Mileniului în contextul îmbunătățirii capacității 

tehnice a Guvernului Republicii Moldova de 

gestionare durabilă a resurselor de apă și 

corespunde prevederilor Legii Apelor.
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Grupul consultativ al FPM Moldova s-a reunit pe 

29 noiembrie  în ultima ședință din anul curent, 

organizată în orașul Ghindești, pe șantierul 

consorțiului de companii ONUR și SUMMA, care 

urmează să reabiliteze porțiunea de drum de la 

intersecția Sărăteni pînă la intrarea în or. Ghindeşti. 

Agenda ședinței a cuprins subiecte privind planul 

activităților de reabilitare a porțiunii de drum sus-

menționate, precum și cerințele sociale și de 

mediu, obligatorii la toate etapele reconstrucției 

drumului Sărăteni-Soroca. 

Pe lîngă discuțiile realizate, membrii GC au avut 

oportunitatea de a se familiariza cu echipa 

managerială a companiilor ONUR și SUMMA, să 

viziteze șantierul, să ia cunoștință de specificul 

lucrărilor operate de către companiile de 

construcție,  echipamentele și unitățile de transport 

utilizate în lucrările de reabilitare. 

Discuția a inclus un schimb de opinii și 

recomandări  privind eficientizarea activităților, în 

mod   special    a  celor  care  vizează     implicarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorităților publice locale în procesul de 

întreținere ulterioară a drumului,   precum și 

subiecte care vizează impactul social al lucrărilor 

de reconstrucție: implicarea comunităților locale, 

informarea despre oportunitățile de angajare în 

cadrul lucrărilor de construcție a drumului a 

populației locale, informarea localnicilor despre 

schimbările de traseu și cerințele securității rutiere 

etc. 

Adițional subiectelor sus-enumerate, membrii GC 

au fost informații referitor la alte activități din 

cadrul Programului Compact care au fost realizate 

în ultimele 4 luni. 

De asemenea la eveniment a fost prezentă și dna 

Karen Fadely, Coordonator de programe CPM, 

care a informat membrii GC despre cerințele 

Corporației Provocările Mileniului față de 

respectarea normelor sociale de mediu în cadrul 

proiectelor  ce prevăd lucrări de construcție de 

anvergură.  

 

 

 Grupul consultativ al FPM Moldova a vizitat 
șantierul de construcție a drumului Sărăteni-Soroca 
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James Parks, adjunctul vicepreședintelui CPM, a 

efectuat în perioada 27-30 noiembrie curent o 

vizită de lucru în Republica Moldova pentru a se 

documenta despre progresul implementării 

Programului Compact. Oaspetele nu s-a aflat 

pentru prima data în Moldova. La sfîrșitul anilor 

‘90 actualul oficial al CPM a activat în Republica 

Moldova în calitate de director de țară al 

reprezentanței Băncii Mondiale în Moldova, fiind 

familiarizat cu dezvoltarea economică a țării 

noastre, inclusiv în agricultură.  

Pe parcursul vizitei, adjunctul vicepreședintelui 

CPM a avut o întîlnire cu antreprenorii agricoli 

pentru un schimb de opinii despre evoluția 

agriculturii din ultimii ani și conturarea unor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tendințe de transformare a activității agricole în 

afaceri profitabile. De asemenea, James Parks a 

avut ocazia să comunice cu unul dintre beneficiarii 

de credite Compact pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare. Valeriu Jalbă,  

proprietarul și administratorul SRL Falmar din 

satul Sireț, raionul Strășeni, a contractat un credit 

pentru reconstrucția unui depozit frigorific pentru 

fructe. Antreprenorul a apreciat oportunitatea de 

finanțare oferită de Programul Compact pentru 

perioada extinsă și scutirile la TVA și taxe vamale 

acordate la importul de echipament. 

James Parks a menționat saltul agriculturii 

Moldovei din ultimii 12 ani și succesele 

antreprenorilor obținute în acest domeniu. 

 

 

 

Oficialii CPM au vizitat Moldova pentru a se informa 
despre progresul Programului Compact 
 

 

 

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. 

 


