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FERMIERII POT SĂ PROCURE ÎN RATE
ECHIPAMENT AGRICOL PERFORMANT

F

PM Moldova și Unitatea de Implementare și

Vînzarea se efectuează cu achitarea de către agricultor

Administrare a Proiectului Creșterea Producției

a unui avans de cca 1/4 din prețul echipamentului și

Alimentare (2KR) au lansat recent - Programul

cheltuielile aferente tranzacției, restul sumei fiind achitată

de vânzări în rate a echipamentelor pentru

într-o perioadă de până la 3 ani. Programul prevede

agricultura performantă irigată. Bugetul total al acestuia

vânzarea în rate a echipamentelor și utilajelor agricole,

este de 2,2 milioane de dolari SUA, alocați din fondurile

valoarea cărora nu va depăși 100 000 dolari SUA per

Programului Compact.

beneficiar. Prețul de vînzare va include o marjă de cca 5%,

Noul Program este destinat producătorilor agricoli mici

care reprezintă cheltuielile de asistență și de administrare

și medii și grupurilor de producători din toate regiunile

ale 2KR aferente acestui Program. Pentru procurarea în rate

Republicii Moldova, care nu au acces la credite bancare sau

a echipamentului nu este necesar gaj suplimentar, deoarece

împrumuturi din cauza gajului insuficient sau lipsei istoriei

echipamentul procurat rămâne în proprietatea 2KR pînă

de creditare.

la achitarea definitivă a acestuia și nu este obligatorie

Conform manualului de operațiuni aprobat, 2KR va

procurarea echipamentului de la anumiți producători.

colecta, analiza, evalua și aproba cererile solicitanților,

Această inițiativă susţine investiţiile private ale fermierilor

inclusiv cerințele tehnice față de echipamente și utilaje.

în echipamente și utilaje noi (sau componente ale acestora)

De asemenea, 2KR va procura echipamentul solicitat de

pentru irigare, care vor contribui la sporirea performanţei

agricultori de la companiile selectate care vor oferi cel mai

afacerilor agricole și anume: echipamente pentru irigare,

convenabil preț, iar ulterior îl va vinde antreprenorilor

sisteme de irigare cu aspersoare de presiune mică, maşini

agricoli aprobați. Procedura de vînzare în rate este una mai

de irigare liniare sau circulare, sisteme de irigare prin

puțin formalizată, comparativ cu sectorul bancar și durează

picurare, staţii de pompare, seturi de ţevi cu accesorii pentru

mai puțin, în cazul în care toate documentele solicitantului

transportarea locală a apei pentru irigare, echipamente de

sunt conforme cerințelor.

aplicare a fertilizanților și produselor fitosanitare prin
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irigare, componente pentru bazinele de acumulare a apei,

mecanism de susținere a fermierilor va spori investițiile

rezervoare pentru apă etc.

în sectorul agricol și va stimula aplicarea tehnologiilor

Totodată, în situațiile în care producătorii agricoli deja

moderne agricole bazate pe irigare. ”Am reușit să găsim

dispun de un sistem de irigare funcțional, aceștia pot

resurse necesare pentru a soluționa o problema a

procura echipamente și utilaje noi, care pot contribui

producătorilor cum ar fi lipsa gajului pentru a contracta

la trecerea la agricultură de valoare înaltă, precum:

credite necesare pentru procurarea echipamentelor și

maşini agricole pentru creşterea și recoltarea fructelor și

utilajelor agricole. Investițiile totale făcute de Corporația

legumelor, freze pentru prelucrarea solului, semănători de

Provocările Mileniului prin intermediul Programului

precizie (pneumatice și mecanice), mașini pentru plantarea

Compact sunt de circa 262 milioane USD pentru a contribui

răsadului, instalarea mini-tunelelor, stropitori, freze,

la reducerea sărăciei și a influența creșterea economică

tocătoarele de masa vegetala, cositoare, maşini de taiere

în Republica Moldova; iar pentru a extinde numărul de

pe contur, secătoare, sisteme de protecție antigrindină,

persoane care beneficiază de investițiile Compact, a fost

platforme pentru recoltare, sere şi tunele, maşinile pentru

lansat noul mecanism de susținere a fermierilor mici și

aranjarea și colectarea foliei de mulci şi liniilor de picurare,

medii”, a spus reprezentantul CPM.

echipamente pentru utilarea serelor şi tunelelor, stații

La rîndul său,Valeriu Bulgari, directorul executiv al 2KR,

meteo de teren și alte utilaje moderne pentru sectorul

a declarat că mecanismul dat de finanțare va putea aduce

agricol de valoare înaltă.

beneficii pentru circa 500 de producători agricoli din toată

Corectitudinea gestionării fondurilor va fi monitorizată

țara. Deja peste 100 de potențiali beneficiari și-au exprimat

de către Directoratul Liniei de Credit (DLC) al Ministerului

interesul pentru a procura echipament agricol necesar

Finanțelor.

pentru agricultura performantă irigată. ”Ne exprimăm

Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM Moldova,

convingerea că această oportunitate va veni în suportul

a precizat că noul Program le oferă posibilitate fermierilor

fermierilor, inclusiv grație procedurii simplificate de

să beneficieze de irigare și să treacă la cultivarea

accesare a banilor”, a adăugat Valeriu Bulgari.

produselor agricole de valoare înaltă. Acest mecanism este

Potrivit prevederilor Acordului Compact, echipamentele,

complementar la Programul de credite Compact pentru

utilajele și alte bunuri procurate în cadrul Programului

investiții în infrastructura post-recoltare, prin intermediul

Compact sunt scutite de taxa pe valoare adăugată (TVA)

căruia au fost deja acordate împrumuturi în valoare de

şi taxe vamale. Pentru a beneficia de oportunitatea oferită,

peste 9,2 milioane dolari SUA. Programul de vînzări în rate

solicitanții trebuie să fie înregistrați în conformitate

oferă noi oportunități pentru toți producătorii din Moldova,

cu prevederile legislației naționale, să se conformeze

nefiind limitat la o anumită arie geografică.

unor criterii de eligibilitate, inclusiv privind respectarea

Prezent la eveniment, Jeffrey Goveia, director adjunct al
Reprezentanței Corporației Provocările Mileniului (CPM)
în Republica Moldova, și-a exprimat speranța că noul

condițiilor de mediu.
Solicitanții urmează să se adreseze la 2KR - www.2kr.md,
office@2kr.md, tel.(022)278463, fax (022)549881.
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PERSPECTIVELE DE A AVEA APĂ PE
TERENURILE AGRICOLE DEVIN
TOT MAI REALE

C

prezentate

suprafețe de 11,5 mii hectare, iar în cazul în care producătorii

de FPM Moldova membrilor Consiliului de

agricoli vor investi resurse proprii, suprafața irigată ar putea

Observatori, condus de Prim-ministrul Chiril

fi extinsă cu încă 3,5 mii hectare. Pentru reconstrucția

onform

ultimelor

informații,

Gaburici, dacă mersul lucrărilor va continua

a zece sisteme de irigare FPM Moldova au fost semnate

în același ritm sporit, atunci cel puțin trei sisteme de

contracte în suma de circa 80 milioane USD. Lucrările

irigare noi, reabilitate cu fondurile Programului Compact al

de construcție sunt executate de consorțiul companiilor

Guvernului SUA, vor fi date în exploatare mai devreme cu

romanești JV Hidroconstrucția &IAMSAT Muntenia și

două luni. Companiile de construcție vor finaliza lucrările

compania franceză SADE:

de reabilitare a sistemelor de irigare Puhăceni și Roșcani,

JV Hidroconstrucția &IAMSAT Muntenia:

raionul Anenii Noi, și Jora de Jos, raionul Orhei, în lunile

1) Contract pentru SCI Lopatna și Criuleni semnat la 21

mai-iunie, deși anterior s-a preconizat finalizarea lucrărilor

mai, 2013

în luna iulie.

2) Contract pentru SCI Coșnița semnat la 22 noiembrie,

FPM Moldova a informat membrii CO că actualmente

2013

lucrările de reabilitare a opt sisteme de irigare derulează

3) Contract pentru SCI Puhăceni și Roșcani semnat la 22

într-un ritm avansat, iar micile întîrzieri cauzate de

noiembrie, 2013

condițiile climaterice au fost depășite. Sistemele de irigare

4) Contract pentru SCI Chircani – Zîrnești semnat la 6

Coșnița, Blindești, Grozești, Leova, și Chircani – Zîrnești vor

mai, 2014

fi date în exploatare în luna august curent. Totodată, FPM

SADE France:

Moldova a precizat că fermierii din aria sistemelor de irigare

1) Contract pentru SCI Jora de Jos semnat la 22 noiembrie,

Criuleni și Lopatna, date în exploatare la finele anului 2014,

2013

pot deja să planifice livrarea apei pentru irigarea culturilor

2) Contract pentru sistemele de irigare de pe Prutul de

agricole.

Sus (SCI Blindești, Grozești, Leova) semnat la 31 ianuarie,

Renovarea celor zece sisteme va permite irigarea unei

4
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Lucrările efectuate sunt supravegheate de către compania

70 la sută din canale de drenaj au fost deja curățite, iar
peste 40 la sută din țevi au fost instalate.

franceză Egis Eau.
În cadrul activităților de renovare a sistemelor de irigare

În următoarele luni, pentru a asigura funcționarea

se pune accent pe modernizarea sistemelor și sporirea

sistemelor de irigare reabilitate, Programul Compact

eficienței acestora prin reducerea costurilor de livrare

prevede procurarea utilajului de întreținere a noilor

a apei, sporirea flexibilității echipamentelor de irigare,

sisteme de irigare, precum și instruirea angajaților

excluderea sau minimizarea pierderilor de apă în rețea.

Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, care

Totodată, lucrările de reabilitare prevăd mai multe inovații

vor gestiona sistemele de irigare reconstruite. Pentru

cum ar fi utilizarea materialelor noi, în special a țevilor

a asigura buna funcționare a sistemelor de irigare

din polietilenă de densitate înaltă și celor din plastic

reabilitate, începînd cu luna aprilie, urmează să fie

ranforsat cu fibre din sticlă în locul celor din oțel (asigură o

organizate instruiri practice pentru operatorii AUAI în

economie în costuri și o durată de viață mai îndelungată);

menținerea și operarea stațiilor de pompare și a rețelei

aplicarea principiului de reabilitare modulară la sistemul

de distribuție a apei. În acest sens, utilajul transmis va

de irigare reconstruit (Chircani – Zîrnești) ceea ce va

consta din hidranți portabili, dispozitive mobile pentru

permite o flexibilitate mai înaltă în procesul de reabilitare

contorizarea consumului de apă, cît și alte utilaje

în dependență de resursele financiare disponibile. Și nu în

necesare pentru menținerea și administrarea sistemelor

ultimul rînd, trebuie menționată utilizarea aparatajului

de irigare.

Sisteme de irigare

Finalizarea planificată
conform Contractului

Finalizarea reală

Contractele cu Hidroconstrucția și IAMSAT Muntenia, Romania
Criuleni și Lopatna

Noiembrie 2014

Puhăceni și Roșcani
Coșnița

Iulie 2015
Iulie 2015

SCI Criuleni - septembrie 2014
SCI Lopatna - noiembrie 2014
Mai 2015
Iulie 2015

Chircani – Zîrnești

Iulie 2015

August 2015

Contractele cu SADE SGTH, Franța
Jora de Jos

Iulie 2015

Mai 2015

Blindești
Grozești
Leova

Iulie 2015

SCI Blindești - Iunie 2015 (înainte de termen)
SCI Grozești - Iunie 2015 (înainte de termen)
SCI Leova - Iulie 2015

de automatizare modern în stațiile de pompare ceea ce
va permite un regim mai flexibil pentru funcționarea
pompelor în stațiile reabilitate în funcție de necesitățile
de apă pentru irigare.
La finele lunii martie, lucrările de reconstrucție sunt
în plină desfășurare. Sunt foarte avansate lucrările de
instalare a țevilor de distribuție. Astfel, la sistemul de
irigare Jora de Jos peste 90 la sută din rețele de distribuție
au fost deja instalate, sistemul de irigare Blindești – 85
%, sistemul de irigare Leova – 66 %, sistemul de irigare
Roșcani – 100% și sistemul de irigare Coșnița – 75%,
sistemul de irigare Puhăceni – 93%, și la sistemul de
irigare Grozești – 63 %.
Cu referire la sistemul de irigare Chircani-Zîrnești sunt
avansate lucrările de curățare a canalelor de drenaj. Peste
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Proiectul 3D al unui modul

RENOVAREA SISTEMULUI DE IRIGARE
CHIRCANI-ZÎRNEȘTI – O ABORDARE
NOUĂ PENTRU SECTORUL DE IRIGARE
DIN REPUBLICA MOLDOVA

S

istemul de irigare Chircani-Zirnesti a fost

pentru sectorul de irigare din Republica Moldova bazată pe

construit în anii 60 ai secolului trecut. De atunci

module sau sub-sisteme de irigare, fiecare fiind independent

nu a mai fost reconstruit, iar din 1998 acesta nu

unul fața de altul, dotat cu unitatea de pompare proprie ce

funcționează. Nici canalele de drenaj, care sunt

poate deservi o suprafață de circa 160-350 ha. Construcția

în aria acestui sistem, nu au mai fost curățite de mai bine de

modulară a sistemului de irigare pe rîul Prut este unică

20 de ani. Sistemul de irigare Chircani – Zîrnești cuprinde

pentru Republica Moldova și le va permite fermierilor să

circa 4500 hectare de teren agricol prelucrat de 1600 de

reducă costurile de energie, să minimizeze riscurile în

agricultori.

cazul unor accidente de rețea, dar și să gestioneze mult mai

În vara anului 2014, în cadrul Programului Compact, a fost

simplu unitatea de pompare.

inițiată renovarea sistemului de irigare Chircani-Zîrnești.

Lucrările de reconstrucție ale sistemului de irigare prevăd

Pentru reconstrucția sistemului au fost alocate peste 13

construcția a 10 module de irigare care includ instalarea a

milioane dolari oferiți de poporul american. Sistemul de

29 de pompe, instalarea echipamentului electro-mecanic

irigare Chircanui-Zîrnești este unul dintre cele 10 sisteme

modern, a prizelor noi de captare a apei și a structurilor de

reabilitate în cadrul Programului Compact.

control, substituirea rețelei de distribuție a apei cu țevi din

La reconstrucția sistemului este utilizată o abordare noua
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80 km cu un termen de exploatare de 50-70 ani, montarea

a canalelor de drenaj, terenurile agricole nu vor mai fi

hidranților etc.

inundate așa cum se întîmpla anterior, cînd apa de ploaie

În perioada 2-6 martie, curent, angajați ai Fondului

umplea foarte repede canalele de drenaj înnămolite, se

Provocările Mileniului Moldova, reprezentantul inginerului

revărsa și ajungea pe lanurile proprietarilor inundînd și

Egis, Apele Moldovei și companiei Germane KSB au

nimicind culturile agricole.

participat la testarea pompelor care urmează a fi instalate la

Corneliu Busuioc, director aspecte de mediu și sociale în

sistemul de irigare Chircani-Zîrnești. Testările au avut loc în

cadrul Fondului Provocările Mileniului Moldova, a precizat

Pakistan, unde compania germană are amplasată uzina de

că drenajul este foarte important pentru agricultorii

producere a pompelor.

din regiune. ”Drenajul se face pentru a evita salinizarea

”Testările au trecut cu succes. Am ales să testăm selectiv

terenurilor agricole. Terenurile agricole din regiunea

8 pompe. La toate pompele supuse verificării rezultatele

Chircani-Zîrnești au fost create pe suprafața unei bălți,

obținute au coincis cu diagramele de eficiență care au

iată de ce ele au nevoie permanent de drenaj. Rețeaua de

fost înregistrate anterior în cadrul testărilor făcute de

canale de drenaj bine îngrijite vor reduce categoric riscul

întreprindere”, spune Sergiu Iuncu, director al Proiectului

salinizării terenurilor agricole irigate”, spune specialistul.

Tranziţia spre agricultura performantă al FPM Moldova.

După reabilitare sistemul va fi transmis în gestiune

Compania germană a produs pentru Chircani-Zîrnești 29

Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Circani-

de pompe verticale dintre care 4 de dimensiuni mari pentru

Zîrnești, care întrunește în prezent un număr de peste 600

drenaj.

de producători agricoli.

Piața cea mai largă pentru pompele verticale este cea
a Asiei. Achiziționarea pompelor KSB a fost aprobată de
inginer în baza caracteristicilor tehnice, dar și performanței.
Uzina de producere a KSB Germania a fost selectată din
mai multe considerente: pentru că garantează calitatea
produsului, iar logistica de livrare este mai simplă. În
plus, procesul de producere a pompelor este închis: toate
piesele, carcasele, motorul, toate componentele se produc
la fabrică, iar fabrica poartă responsabilitate totală pentru
calitatea livrată. În perioada 9-15 martie pompele au
fost împachetate și asigurate toate procedurile logistice:
livrarea de la întreprindere în portul Caraci și de acolo
pînă la Constanța, și ulterior în teren. Pompele urmează să
parcurgă un drum de peste 8 mii de km, 7500 dintre care pe
cale maritimă. Pompele au pornit pe data de 16 martie și vor
ajunge la destinație în 4-5 săptămîni.
Sergiu Iuncu afirmă că reconstrucția sistemului de irigare
Chircani-Zîrnești reprezintă un salt calitativ și tehnologic
nou pentru comunitatea fermierilor din localitățile Cucoara
și Zîrnești, datorită echipamentelor moderne instalate,
producătorii agricoli din zonă vor putea să utilizeze mult
mai eficient apa pentru irigații. Noul sistem le va permite
fermierilor să irige în funcție de necesitate, să reducă
costurile de menținere și practic să excludă pierderile de apă
din rețea. După reconstrucția sistemului de irigare, circa 2
615 de hectare de teren agricol vor avea acces la irigare.
Totodată, sunt reabilitate și canalele de drenaj care au
o lungime de peste 118 km și deservesc o suprafață de
peste 4.600 de hectare. În rezultatul lucrărilor de curățire

Harta SI Chircani-Zîrnești
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FEMEILE DIN COMUNITĂȚILE DIN ARIA
SISTEMELOR DE IRIGARE RENOVATE
DE PROGRAMUL COMPACT ȘI -AU
DEZVOLTAT CAPACITĂȚILE DE LIDER
Peste 40 de femei cu inițiativă din zonele sistemelor de

să dezvolt propria afacere în domeniul agricol, sunt de

irigare, reabilitate în cadrul Programului Compact, și-au

specialitate agronom. Aș vrea să produc căpșuni și mure.

dezvoltat abilitățile de lider în cadrul unui atelier de lucru

Este un vis al meu de cînd eram studentă. Pentru a ne

care s-a desfășurat în zilele de 25-26 martie, curent, la

dezvolta capacitățile, am creat în localitate un consiliu de

Chișinău. Atelierul a fost organizat de Fondul Provocările

tineret și am scris împreună un proiect pentru bunăstarea

Mileniului Moldova, iar discuțiile din cadrul evenimentului

localității. Inițiativele la nivel local, în special cele ce țin de

au fost facilitate de către Ann Graham, expert internațional

domeniul social, sunt susținute. Consider că noi femeile

în aspecte de gen și liderism.

vedem lucrurile altfel. Am devenit o femeie activă în satul

”Trebuie să depășim percepția că viața publică este doar

meu și sunt recunoscătoare altor doamne cu capacități de

pentru bărbați. Este adevărat că atunci cînd femeile se

lider care împărtășesc din experiența proprie.

implică ele pot fi privite reticent, dar în realitate femeile sunt

Leahu Maria, Jora de Mijloc, Orhei
Nu e ușor pentru o femeie să își
lanseze o afacere. Femeile sunt mai
precaute și nu se avîntă ca bărbații
să acceseze credite. Pe umerii noștri
stau copiii și de cele mai multe ori
și soțul. Iată de ce trebuie să fim în
siguranță. Gestionez o afacerea în
agricultură împreună cu soțul. Totuși,
cred că povara mai grea stă pe umerii mei: acte, credite etc.
Noi producem pomi fructiferi pe parcele mici de teren. Pe
timpuri, cînd aveam acces la irigare, produceam legume:
roșii, cartofi. Acum că vom avea din nou acces la apă vom
cultiva din nou legume. La propunerea consătenilor, am
devenit membră a consiliului de administrare în cadrul
Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare ”Jorile”. În
comparație cu alte localități, la noi în sat femeile se implică.
Vreau să vă spun că din momentul în care au început lucrările
de reabilitare la sistemul de irigare, femeile au devenit mult
mai active, au înțeles că pentru ele se deschid noi posibilități
și oportunități. La nivel local am avut mai multe inițiative
cu doamnele. La moment dorim să creăm o piață agricolă.
Am înaintat această propunere și am primit tot suportul
din partea localnicilor. Țin să menționez că în ultimii ani
mentalitatea femeilor s-a schimbat. Femeia are viziuni mai
largi: ea privește lucrurile și din perspectiva ei, a copiilor, dar

cele care muncesc de două ori mai mult, sunt de două ori
mai responsabile și de cele mai multe ori munca femeilor nu
este plătită. În toată lumea femeile sunt mai active la nivel
local. Bărbații consideră că locul lor este la nivel național,
acolo unde pot fi rezolvate toate problemele”, a menționat
Ann Graham.
Experta a accentuat că deși conform Constituției
Republicii Moldova toți sunt egali în fața legii, în realitate
lucrurile arată altfel, iar femeile continuă să fie subapreciate
și discriminate.
În cadrul atelierului, doamnele au lucrat în grupuri și
au împărtășit experiența acumulată, au învățat cum să
analizeze o problemă și să găsească soluții, au studiat
tipurile de liderism și calitățile de bază ale unui lider, și-au
dezvoltat capacitățile de negociere.
Despre afacerile pe care le gestionează, oportunitățile și
succesele obținute, femeile ne-au relatat în cele ce urmează.

Țurcanu Cristina, director executiv
al AUAI Filipeni, Leova
La noi în localitate femeile sunt
active. Am fost selectată în calitate
de director executiv al Asociației
Utilizatorilor de Apă pentru Irigare
Filipeni și mă bucur de susținerea
comunității. Pentru viitor aș vrea
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și a bărbaților. Bărbații însă își urmăresc de cele mai multe

mai mult bărbații. Cred că femeile mai au nevoie de instruiri,

ori doar propriile interese.

dar și de curaj ca să-și asume riscurile administrării unei

Creciun Elena, Roșcani, Anenii Noi
Consider că femeile din Moldova au
un șir de oportunități, doar că nu sunt
atît de informate cum sunt bărbații
despre cum să-și dezvolte o afacere.
Gestionez o gospodărie țărănească.
Inițial am lucrat împreună cu părinții,
acum mai mult singură. Cu cîțiva
ani în urmă, la nivel local am avut o
inițiativă socială și a fost creată o echipă multidisciplinară
– împreună am participat la scrierea unui proiect privind
crearea unui centru multifuncțional în localitate, în special
pentru victimele violenței domestice, copii din familii
monoparentale sau social vulnerabile. În ultimii ani, femeile
din țara noastră devin tot mai interesate și mai active. Eu
nu am studii în domeniu agricol. Am absolvit facultatea de
Asistență socială și pedagogie în România, dar am căpătat
multă experiență din familie. Am participat la seminare
de instruire ceea ce mă ajută foarte mult. Sunt membră
a AUAI ”AgroAcvila”, Roșcani, și membră a consiliului de
administrare. Mă implic în toate activitățile asociației. Cred că
doamnele care sunt membre ale AUAI au nevoie de instruiri
în aspecte de gestionare a afacerii, dar și de liderism pentru
că deși majoritatea funcțiilor de conducere sunt deținute de
bărbați, munca de organizare este realizată de femei.
Argint Svetlana, Cucoara, Cahul
La Cucoara femeile sunt active. În
consiliul local activează practic numai
femei, am scris multe proiecte și am
obținut resurse pentru grădiniță,
școală, casă de cultură. Trebuie să
recunosc că lideri ai afacerilor la
noi sunt bărbații. Ei sunt deținătorii
de terenuri și cei care gestionează
afacerile. Iată de ce și în AUAI Chircani-Zîrnești activi sunt

afaceri. Familia mea are în proprietate terenuri, le prelucrăm
împreună cu soțul, totuși eu sunt persoana care se ocupă de
partea ce ține de acte și contabilitate.

Melnic Ioana, Jora de Mijloc, Orhei
Avem în țară femei înțelepte și
cu capacități. Cred că anume aceste
doamne au oportunități pentru a
deveni lideri la nivel local, dar și
național. În tinerețea mea șansele
de afirmare pentru femei erau mult
mai reduse. Între timp s-a schimbat
mentalitatea oamenilor foarte mult.
Femeile sunt libere și au dreptul la opinie. Am fost mulți ani
plecată peste hotare, dar m-am întors acasă lîngă familie și
am pornit afacerea în agricultură. Nu a fost simplu, dar prin
onestitate și corectitudine am reușit să obțin încrederea
oamenilor. Acum activez și ca reprezentat de sector în AUAI
Jorile. Sunt foarte mulțumită de toate instruirile și atelierele
organizate pentru femeile din AUAI de către FPM Moldova.
Am învățat cum să gestionăm și să monitorizăm SI. Sperăm
să-l putem utiliza la maxim și să avem doar beneficii. Noi
știm ce înseamnă irigarea, pe timpuri am avut irigare.
Suntem pregătiți să producem, dar avem mari probleme
cu comercializarea producției. Producem material săditor.
Dacă anul trecut pînă în luna martie 80% din pomi erau
comercializați, acum avem doar 20 la sută vînduți. Suntem
afectați de embargoul impus de Rusia. Avem și livadă de pruni,
meri și piersic. E un semn pentru noi – dacă nu se vînd fructele,
nu se vînd nici pomii. Sperăm însă că lucrurile se vor schimba.
Asigurarea şanselor egale pentru toţi beneficiarii
Programului Compact este o prioritate a proiectelor
implementate de FPM Moldova, iar componenta de
asigurarea a echității de gen este o precondiție pentru toate
activitățile realizate în domeniul reformării sectorului de
irigare și a tranziției la agricultura performantă.
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PROGRAMUL COMPACT A DESCHIS
MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU
PRODUCĂTORII DIN SECTORUL DE
AGRICULTURĂ CU VALOARE ÎNALTĂ
Interviu cu Iurie Fală, director executiv al Asociației Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe ”Moldova Fruct”,
doctor în ştiințe economice.

C

um apreciați posibilitățile create de Programul Compact pentru dezvoltarea agriculturii performante în Republica Moldova?
Programul Compact a oferit și continuă

să ofere un șir de oportunități pentru producătorii
din sectorul de agricultură cu valoare înaltă. Este
un program care a marcat Republica Moldova prin
proiectele de anvergură pe care le-a implementat.
Menționez aici drumul reconstruit Sărăteni-Soroca,
proiectul de reabilitare a sistemelor de irigare –proiect
care va avea un impact pentru o perioadă îndelungată și
care va influența trecerea fermierilor de la producerea
culturilor de cîmp la agricultura de valoare înaltă. Este
foarte important și suportul financiar creditor care
este oferit prin programul de credite Compact, care
a completat deficitul de surse pentru investițiile pe
termen lung care există în Republica Moldova.
Au beneficiat membrii asociației ”Moldova Fruct”

Iurie Fală

de posibilitățile oferite de Compact?
Membrii asociației au beneficiat de toate aceste
elemente ale lanțului valoric. Au fost accesate credite

elaborarea planului de afacere și studiilor de fezabilitate
pentru a accesa aceste credite.

de către 10-12 membri la înființarea livezilor moderne.

Cît de necesară este irigarea pentru plantațiile de

Din sursele Programului Compact au fost construite

livezi în contextul reabilitării celor 10 sisteme de iri-

case de ambalare, frigidere pentru păstrarea fructelor.

gare în cadrul Programului Compact?

Producătorii agricoli au apreciat condițiile favorabile

Moldova este amplasată într-o zonă de risc climateric,

de accesare a acestor bani. Aceasta a dus la ușurarea

cu abundenţă de umiditate în anumite perioade ale

poverii financiare, pentru că investițiile în echipament

anului şi cu deficit de precipitații odată la 2-3 ani. Este

sau material săditor importate au fost scutite de taxa

imposibil de a face agricultură performantă fără irigare.

vamală şi de taxa pe valoarea adăugată, iar creditele

În condițiile actuale, nu poți face o planificare corectă

au devenit mai atractive comparativ cu resursele de

a recoltelor în lipsa irigării. Este un imperativ al zilei

creditare oferite prin programele de credite ale băncilor.

și livrarea apei în regiunile unde au fost reabilitate

Vreau să menționez că atît membrii asociației, cît și

sistemele de irigare va avea un rol foarte benefic pentru

alți antreprenori au beneficiat de suport din partea

dezvoltarea acelor localităţi. Va fi o oportunitate pentru

programului ACED atunci cînd au apelat pentru

noi afaceri, pentru creșterea randamentului afacerilor
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existente, micșorarea prețului de producere și utilizarea

Producătorii moldoveni se asociază mai greu. Care ar

eficientă a resurselor pentru a obține recolte relativ

fi mecanismele de motivare a producătorilor din aria

garantate. Accesul la apă permite de a utiliza irigarea

sistemelor de irigare reabilitate să devină membri ac-

pentru a preveni efectele negative ale deficitului de

tivi ai Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare?

umiditate, iar cu unele investiţii adăugătoare, chiar şi a

Cea mai importantă motivație pentru producători,

îngheţurilor de primăvară, mai ales în timpul înfloririi.

atunci cînd vorbim de asociere, este prezența serviciilor

Avem membri în asociație care sînt gata să utilizeze irigarea

și cultura de activitate. Cultura de activitate a unei

livezilor și care așteaptă cît mai curînd accesul la apă.

asociații se bazează pe lucruri foarte clare: cît este de

Modernizarea

infrastructurii

de

drumuri

eficientizează activitatea fermierilor?

profesionist personalul care va deservi aceste sisteme,
cum și de cine va fi gestionată asociația. Asociațiile

În regiunea traseului Sărăteni-Soroca avem circa 25

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare trebuie să aibă

membri ai ”Moldova Fruct” care într-un fel sau altul

în frunte oameni profesioniști care au capacități de

utilizează acest drum pentru a se deplasa. Un element

organizare și mobilizare a membrilor și care pot să

foarte important pe care îl asigură infrastructura de

asigure transparență în utilizarea cotizațiilor achitate

drum este faptul că companiile de transport lucrează

de membri şi a încasărilor din furnizarea apei pentru

mai ”prietenos” cu acești producători deoarece nu

irigare. Consider că fără aceste lucruri este foarte dificil

le sunt deteriorate TIR-urile. Un drum bun asigură

să construiești o relație de lungă durată. Dacă membrii

economii de resurse pe diferite segmente: minimizarea

asociațiilor vor fi nesiguri de felul cum sunt cheltuiți

uzurii mijloacelor de transport, este practicabil pe orice

banii care îi plătesc, iar serviciile prestate nu vor fi de

timp și asigură utilizarea mai eficientă a timpului, scad

calitate, încrederea în asociație o să dispară. Țin să

costurile de transportare. Traseul Sărăteni-Soroca arată

constat că atunci cînd în AUAI lucrurile nu vor fi bine

impecabil după reabilitare și nu poate fi comparat cu

puse la punct există probabilitatea ca toate obiectivele

un alt drum din Republica Moldova. Drumul bun este

renovate să nu fie exploatate corespunzător ceea ce

utilizat pe larg și pentru transportarea muncitorilor

va conduce la incapacitate de prestare a serviciilor. În

spre și de la livezile membrilor. Este un drum care în

acest scop asociațiile vor avea nevoie permanentă de

viziunea mea va servi producătorilor și locuitorilor

consultanţă și asistență la gestionare, care

pentru o perioadă de cel puțin 20-25 de ani.

oferi o uniune a acestor asociaţii. Dacă asociațiile vor

Care este rolul programelor internaționale în dezvoltarea afacerilor agricole?
Republica Moldova este o țară mică în comparație
cu țările vecine. Piața de desfacere locală este îngustă,

o poate

fi funcționabile și vor presta servicii de calitate, la timp
şi la preţuri corecte – membrii nu vor ezita să achite
cotizaţiile, iar serviciile vor deveni atractive şi pentru
alţi producători care vor dori să devină membri.

suntem preponderent orientați la piețele de export pe
care trebuie să fim competitivi și să facem față cerințelor.
Resursele de care dispun producătorii moldoveni sunt
insuficiente pentru a asigura o dezvoltare a agriculturii
cu valoare înaltă. În acest sens, programele cu resurse
din exterior sunt foarte binevenite.
Prin programe și finanțări din proiecte, producătorii
sunt încurajați și motivați nu doar să utilizeze resursele
primite fie ca grant sau credit, dar să investească și
resursele proprii, să aplice tehnologii moderne.
Programul Compact și alte proiecte internaționale
ușurează într-un fel sarcina guvernului de a crea acces la
resurse financiare și la infrastructură pentru agricultori.
Sunt convins că infrastructura de drumuri moderne și
accesul la irigare vor deveni motoarele de dezvoltare
economică a localităților care vor avea acces la acestea.
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DESCOPERĂ MOLDOVA PE DRUMUL SĂRĂTENISOROCA SAU CUM VIITORUL TURISTIC AL
SATULUI ROGOJENI AR PUTEA PRINDE CONTUR

L

ocalitatea Rogojeni din raionul Șoldănești

o posibilitate unică pentru localnici de a comercializa

este amplasată în preajma traseului Sărăteni-

producția agricolă, în plus, venituri suplimentare la bugetul

Soroca, reabilitat în cadrul Programului

local din care primăria ar putea dezvolta infrastructura

Compact cu suportul generos din partea

satului”, menționează primarul.

poporului american. Din fondurile Programului Compact

Problema de bază rămîne la moment lipsa resurselor

în satul Rogojeni a fost reabilitată și o porțiune de drum

pentru a elabora un proiect în baza căruia fiecare antreprenor

local de circa 1 km care duce spre școala din localitate.

să fie obligat să-și construiască tarabe omogene. ”Circulînd

Nu este o localitate mare, are circa 700 de locuitori, dar

pe traseele din țară văd multe tarabe care sunt într-o stare

și-a legat mai multe speranțe de drumul nou, care trece în

deplorabilă, ceea ce nu ne creează o imagine bună ca țară.

apropiere de sat.

Nu vreau să deschidem o piață dezorganizată și fără aspect

”Ideile noastre, ale localnicilor, încep a prinde contur

atractiv – nu acesta este scopul nostru. Reconstrucția și

datorită reconstrucției drumului. Experiența de conlucrare

modernizarea traseului efectuată în cadrul Programului

cu Programul Compact a fost foarte bună. Programul ne-a

Compact ne-a determinat să identificăm terenul potrivit

reabilitat drumul, iar noi vrem să valorificăm acest cadou”,

pentru construcția pieței, unde urmează ca fiecare producător

spune Alexei Burlacu, primarul satului Rogojeni.

agricol să-și amenajeze locul de comerț”, a spus cîrmuitorul.

Localnicii își doresc mult să construiască la intersecția

Aici s-au păstrat și tradițiile strămoșești, la Rogojeni

Chișinău-Soroca-Rezina o piață agricolă cu destinație

locuiesc și activează meșteșugari. Din păcate, lucrările

turistică, mai ales că satul Rogojeni dispune de un vast

lor bucură mai mult ochii proprii și pe cei ai localnicilor.

potențial turistic. ”Ne dăm seama că datorită cursului

Primarul consideră că piața ar fi locul unde artiștii populari

european, țara noastră ca și alte țări va beneficia de resurse

ar putea să prezinte și să-și vîndă lucrările. De asemenea,

financiare și va putea dezvolta turismul rural. Vrem să

fermierii de la Rogojeni produc fructe, legume, cereale,

construim o piață în stil național, atractivă pentru turiștii

lactate, ouă, carne, iar deschiderea unui tîrg ar oferi o

care vor circula pe drumurile noastre, dar și pentru populația

posibilitate unică de a comercializa marfa în preajma

care va achiziționa de aici produsele necesare. Avem cereri

localității unde activează și trăiesc.

de la fermieri care au afaceri și ar dori să-și vîndă produsele.

Conform Legii cu privire la comerțul interior,

Construcția pieței este un proiect important pentru satul

antreprenorii urmează să achite o taxă de arendă. ”Acești

nostru. Deschiderea ei ar însemna: locuri noi de muncă,

bani ar urma să vină la primărie. Suntem în căutare de
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surse pentru planurile cadastrale. Cred că în acest an

Sergiu Popovici, arheolog la Agenţia Naţională

reușim să facem repartizarea terenurilor și vom încerca

Arheologică susține că satul vechi Rogojeni ar putea

în comun să lansăm un proiect unic de construcție.

să devină un punct de atracție pentru turiști, pentru

Conștientizez că nu fiecare agent economic va fi în stare

că aici s-a păstrat încă arhitectura deosebită a caselor,

să construiască într-un termen foarte scurt o construcție

locuințele construite în stîncă. Însă pentru a fi promovat

atractivă, iată de ce suntem în căutarea unui program care

intens ca punct turistic este important să fie dezvoltată

să ne ofere resursele necesare”, a spus Alexei Burlacu.

infrastructura de acces spre această localitate. Dacă

Dezvoltarea turismului rural este un vis nerealizat

traseul național Sărăteni-Soroca a fost reconstruit, atunci

deocamdată al primarului de la Rogojeni. Totuși,

în prezent drumurile locale sunt aproape impracticabile,

administrația publică locală a reușit să încadreze

consideră colaboratorul Agenției Naționale Arheologice.

localitatea într-un traseu turistic.

Drumul bun este perceput de locuitorii satului Rogojeni

În procesul lucrărilor de reconstrucție a traseului

ca un început pentru noi schimbări pozitive care vor aduce

național Sărăteni-Soroca, la Rogojeni au fost realizate

dezvoltare și creștere în satul lor. ”Eu sunt un luptător

și cercetări arheologice care au dus la descoperirea unui

pentru această țară și tradițiile noastre. Nu mi-am dorit să

complex: o locuinţă de suprafaţă, un bordei și cîteva gropi

plec peste hotare. Am considerat mereu că trebuie să fiu

menajere, aparţinînd culturii Precucuteni-Tripolie, cu o

de folos în localitatea mea. Dacă nu vom face noi lucruri

vechime de aproximativ 6500-7000 de ani. Descoperirile

bune la noi acasă atunci cine le va face?”, încheie primarul

includ numeroase vase ceramice de uz comun și de

Alexei Burlacu.

prestigiu (frumos decorate cu motive geometrice adâncite,
canelate şi imprimate), unelte şi arme de silex, piatră, os
și corn, obiecte de podoabă și cult de diferite forme și
dimensiuni, întregi și fragmentare.
La Rogojeni, începînd cu anul 2005, se desfăşoară Festivalul
Internaţional „Ziua Daciei”, cînd satul se uneşte pentru a
arăta sutelor de oaspeţi ce are mai bun, mai de preţ: locuri
pitoreşti, folclor şi port neaoş, meşteşuguri tradiţionale
şi mai noi. Această activitate are drept scop dezvoltarea
turismului, care să le aducă localnicilor bani, dar şi faimă.
Primăria mai are un proiect foarte important:
reabilitarea satului vechi Rogojeni situat pe malul
Răutului, care urmează să fie transformat în sat turistic.
Această localitate este amplasată într-un loc pitoresc pe
ambele malului rîului Răut și cuprinde locuințe unice și
deosebite prin construcție.

Alexei Burlacu,
primar de Rogojeni
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IMPACTUL PROGRAMULUI COMPACT VA
FI EVALUAT PÎNĂ ÎN ANUL 2021
Interviu cu Andrei Băț, director monitorizare şi evaluare în cadrul Fondului Provocările Mileniului Moldova

P

rogramul Compact a intrat in faza
finala de implementare și urmează a fi
evaluate rezultatele acestuia. Cum vor
fi măsurate/evaluate rezultatele acestui

program complex?
Programele de tip Compact prevăd o abordare amplă

a evaluării, utilizînd conceptul continuității.

Astfel,

conform documentului Politici de Monitorizare şi
Evaluare a Corporaţiei Provocările Mileniului urmează
a fi realizate două activități distincte de evaluare:
o evaluare independentă a impactului proiectului
Proiectul Tranziția la agricultura performantă (TAP)
care va analiza schimbările survenite în timp în zonele
geografice, unde TAP oferă asistență, în comparație cu
zonele unde activitățile TAP nu au fost desfășurate.
Aceste comparații vor fi posibile în baza datelor
cantitative oferite de fermieri.
Cea de-a doua componentă se referă la evaluarea
performanţelor proiectului TAP și se bazează pe datele
colectate în 2013 și 2014, precum și date care se vor
colecta în perioada post-Compact pînă în 2021. Pentru
evaluarea performanței sunt colectate date de la mai
multe categorii ale părților interesate (ca de exemplu,

Una din valorile folosite în cadrul analizei date este

exploatații agricole, Asociațiile Utilizatorilor de Apă

planeitatea suprafeţei de rulare, exprimată prin valoarea

pentru Irigare, furnizorii regionali de servicii de

indicelui de planeitate, IRI, care se măsoară în m/

instruire, autoritățile locale și naționale, etc.), precum și

km. În acest sens este necesar de menționat, că unul

informații obținute de la beneficiarii de credite Compact,

din indicatorii de efect al Proiectului de reabilitare a

sursele de date administrative, precum și alte documente

drumurilor este indicele de planeitate, valoarea căruia

relevante. Astfel, evaluarea performanței proiectului TAP

înainte de reabilitare (anul 2010) a constituit circa 12,0

se va baza pe date primare colectate din diverse surse

m/km, iar după reabilitare trebuie sa fie în jurul valorii

pentru ca într-un final să obținem o înțelegere completă

de 2,5 m/km. Pentru informare, indicele IRI cu valori

a procesului de implementare a proiectului, succesele

cuprinse între 1,5 – 3,0 m/km este standardul pentru

obținute, și provocările.

drumurile noi, iar un drum cu un IRI de 12 m/km intra în

Pentru Proiectul de reabilitare a drumurilor se
planifică o evaluare bazată pe o metodologie aplicată de
către Banca Mondială, care va include analiza costurilor

categoria drumurilor fără pavaj.
De ce avem nevoie de asemenea evaluări și la ce-ar
servi autorităților, cetățenilor?

de construcţie, întreţinere şi reabilitare pentru drumuri,

Unul din cele patru principii fundamentale ale

dar şi costurile de achiziţionare şi întreţinere pentru

Corporației Provocările Mileniului, pe care se construiește

vehicule, la care se pot adăuga costurile timpului de

un Program Compact, este orientarea spre rezultate. Acest

deplasare, accidentelor produse şi poluării mediului.

principiu prevede obligativitatea identificării activităților
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de perspectivă pentru un program Compact, măsurarea

ce privește activitățile de colectare a datelor primare și

progreselor și învățarea lecțiilor. Toate trei se bazează pe

furnizarea acestora către CPM va fi desemnat în cadrul

unul și același proces – procesul de evaluare.

unor negocieri între Guvernul Republicii Moldova și

Măsurarea progreselor presupune derularea activităților

CPM. FPM Moldova a venit în acest sens cu o propunere

de monitorizare și evaluare în perioada implementării

către ambele părți ca acest succesor să fie una din

Compact-ului pentru a confirma scopurile propuse și

subdiviziunile Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

justifica eficiența finanțărilor. Suplimentar, monitorizarea

Către această perioadă, au fost finalizate documentele

și evaluarea sunt folosite ca instrumente cu ajutorul cărora

necesare și în trimesul II al anului curent vom începe

Corporația Provocările Mileniului, Fondul Provocările

discuțiile la această propunere.

Mileniului Moldova și părțile interesate urmăresc

Dacă un reprezentant al Guvernului va fi responsabil

realizarea activităţilor propuse, gradul de îndeplinire al

de furnizarea unor date primare, atît pentru proiectul

acestora şi de utilizare a resurselor.

TAP cît și pentru cel de reabilitare a drumurilor, atunci

Scopul acestora include cercetarea pe larg a rezultatelor,

compania americană Mathematica Policy Research,

cu un accent mai mare pe înțelegerea motivelor de ce

care în prezent este implicată în procesul de evaluare,

rezultate așteptate au fost sau nu au fost atinse, modul în

vă rămîne responsabilă pînă în anul 2021 pentru analiza

care au interacționat diferite activități și dacă rezultatele

impactului proiectului Proiectul Tranziția la Agricultura

obținute sunt durabile. Așa cum a fost menționat mai

Performantă.

sus, evaluarea de impact al Programului Compact va

După încheierea Compact-ului toate rezultatele

derula pînă în anul 2021. Evaluarea rezultatelor și

evaluării vor fi făcute publice pentru a asigura

impactului reprezintă şi un instrument utilizat în vederea

transparenţa

identificării de noi tematici pentru proiectele viitoare. În

investiţiilor şi asistenţei tehnice acordate.

întregului

proces

de

valorificare

a

acelaşi timp în cadrul acestor evaluări sunt menţionate

La moment, putem spune care este impactul Pro-

şi forme de continuare a programului cu obiective noi,

gramului Compact în Moldova? Pe termen scurt, pe

care au reieşit ca potenţiale nevoi ce se pot constitui în

termen lung?

proiecte viitoare și care pot servi drept punct de pornire

Conform politicilor de monitorizare și evaluare ale

pentru autorități atunci cînd negociază noi proiecte sau

CPM, la acest moment este încă devreme să vorbim

investiții în țara noastră.

despre impactul Programului Compact. Putem vorbi

Schimbările pozitive în comunitățile din aria Pro-

despre rezultatele obținute. La acest capitol pot să vă

gramului Compact, dar și la nivel economic național,

informez că din cei 11 indicatori de rezultat și de reper

vor continua și după 1 septembrie 2015, cînd finalizează

planificați pentru raportare în cadrul proiectului de

acest program. Cine va urmări această evoluție?

reabilitare a drumurilor toți 11 au fost atinși. Pentru

CPM va urmări efectele și impactul programului
Compact pînă în anul 2021. Succesorul FPM Moldova în

proiectul TAP, din 27 indicatori de rezultat și de reper,
aproape o jumătate au fost deja atinși.
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EXECUTAREA INDICATORILOR ÎN CADRUL
PROGRAMULUI COMPACT
Planificat

Valoarea tuturor
contractelor semnate
pentru investiții în
reconstrucția sistemelor
centralizate de irigare.
Dolari SUA

Actual

53 900 000
80 059 539

Numărul Asociațiilor
Utilizatorilor de Apă pentru
Irigare (AUAI) create
conform noului cadru legal

11

Numărul AUAI în care cel
puțin 20% din membrii
Consiliului de Administrare
sunt femei

9

Numărul AUAI care au
semnat acord de transfer în
gestiune al sistemelor
centralizate de irigare

11

16

11

11

7
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Planificat

Valoarea împrumuturilor
acordate în cadrul
Activității acces la finanțe
în agricultură pentru
investiții agricole și nonagricole. Dolari S.U.A.

Valoarea debursărilor în cadrul
contractelor de construcție
semnate pentru reconstrucția
și modernizarea drumului
Sărăteni-Soroca. Dolari SUA

Numărul participanților la
instruiri privind siguranța
rutieră.

Actual

14 900 000
9 056 262

93 000 000
92 105 514

2 000
3 284
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CONTRACTE ADJUDECATE ÎN
PERIOADA IANUARIE - APRILIE 2015
Nr. procurării:
PP9-NMA2/PA&A/CS/IC/34
Nr. contractului:
PP9-NMA2/PA&A/CS/IC/34/394
Activitate:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Consultant individual
Adjudecat:
Iurie Rija (Moldova)
Valoarea totală a contractului:
MDL 52,000.00
Termenul contractului:
14 aprilie 2015
Scopul contractului:
Consultant în domeniul sănătății
și securității la locul de muncă
Data adjudecării:
22 decembrie 2014

Nr. procurării:
PP9/PA&A/W/S/170
Nr. contractului:
n/a
Activitate:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Transenergogrup SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:
MDL 37,260. 00
Termenul contractului:
Termen scurt
Scopul contractului:
Echipament de protecție pentru
personalul operațional al AUAI
Data adjudecării:
11 februarie 2015

Nr. procurării:
NPP/PA&A/G/DC/32
Nr. contractului:
NPP/PA&A/G/DC/32/393
Activitate:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Contractare directă
Adjudecat:
I.C.S. METRO CASH&CARRY
MOLDOVA S.R.L. (Moldova)
Valoarea totală a contractului:
n/a
Termenul contractului:
30 decembrie 2015
Scopul contractului:
Articole de menaj pentru necesitățile
de birou
Data adjudecării:
5 ianuarie 2015

Nr. procurării:
PP9/PA&A/W/S/169
Nr. contractului:
PP9/PA&A/W/S/169/397
Activitate:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Shopping
Adjudecat:
Ceventa SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:
MDL 101,863.38
Termenul contractului:
18 martie 2015
Scopul contractului:
Lucrări de amenajare a arhivelor
pentru FPM Moldova
Data adjudecării:
16 februarie 2015

Nr. procurării:
PP9-NMA3/THVAP/G/DC/02
Nr. contractului:
PP9-NMA3/THVAP/G/DC/02/396
Activitate:
Tranziția la agricultura performantă
Metoda de procurare:
Contractare directă
Adjudecat:
Caterpilar SRL, Moldova
Valoarea totală a contractului:
USD 4,424.00
Termenul contractului:
31 ianuarie 2015 – 6 martie 2015
Scopul contractului:
Stații radio pentru 4 AUAI
Data adjudecării:
31 ianuarie 2015

Nr. procurării:
PP9/PA&A/D/DC/171
Nr. contractului:
n/a
Activitate:
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare:
Contractare directă
Adjudecat:
DAAC System Integrator SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului:
MDL 8,800. 00
Termenul contractului:
Termen scurt
Scopul contractului:
Telefon mobil, accesorii pentru
personalul FPM Moldova
Data adjudecării:
11 martie 2015
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Nr. procurării:
PP9/M&E/CS/QCBS/17
Nr. contractului:
PP9/M&E/CS/QCBS/17/398
Activitate:
Monitorizare & Evaluare
Metoda de procurare:
Selectare în baza calității și costului
Adjudecat:
Economisti Associati S.R.L., Italia
Valoarea totală a contractului:
USD 198,700.00
Termenul contractului:
17 martie 2015 – 14 iulie 2015
Scopul contractului:
Analiza finală a programului
Data adjudecării:
17 martie 2015
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Canal de drenaj, SI Chircani-Zîrnești

Fîntînă reamenajată, traseul Sărăteni-Soroca

Republica Moldova la expoziţia internaţională, Dubai

Instalarea pompelor, SI Jora de Jos

Staţia de pompare, SI Coșnița

Sensul girator, satul Rogojeni

19

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.

Echipa redacțională:
Inga Burlacu, Director comunicare și informare, FPM Moldova
Ana Racu, Specialist informare, FPM Moldova
Liliana Beregoi, Consultant informare
Victor Garștea, fotograf
Cornelia Ursu, traducător

Fondul Provocările Mileniului Moldova
str. N. Iorga, 21, MD-2012
mun. Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 85 22 99
fax: +373 22 85 22 94
e-mail: office@mca.gov.md
www.mca.gov.md

