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loCuitorii satelor de-a lungul 
drumului Sărăteni-soroCa se vor 

deplasa mai sigur pe drumurile publiCe
locuitorii satelor de-a lungul drumului Sărăteni-Soroca, reabilitat în cadrul programului compact al corporației provo-
cările mileniului, sunt instruiți în securitatea traficului rutier și beneficiază de reflectorizante în cadrul unei campanii 
de informare, lansată de Fondul provocările mileniului moldova și companiile de construcție care reconstruiesc traseul. 

Campania a demarat la  25 martie curent 
și se va desfășura pe parcursul perioadei 
de reabilitare a drumului Sărăteni-So-
roca, cît și după încheierea lucrărilor de 

construcție.
În cadrul activității date, companiile de construcție 

Strabag și consorțiul turc Onur și Summa vor 
instrui peste 2000 de elevi și profesorii din cele 14 
comunități despre cerințele de securitate rutieră pe 
parcursul derulării lucrărilor de construcție, mar-
cajele și indicatoarele de circulație utilizate pentru 
semnalizarea lucrărilor de construcție etc.  Instruiri 

similare vor fi organizate și pentru ceilalți locuitori 
ai comunităților, inclusiv pentru utilizatorii de vehi-
cule lente și cele cu tracțiune  animală: motocicliști, 
bicicliști, căruțași.

Totodată, în fiecare comunitate sunt create gru-
puri comunitare care vor ajuta copii și adulții să tra-
verseze drumul pe sectoarele cu risc sporit de acci-
dente. Membrii grupurilor comunitare sunt dotați 
cu haine reflectorizante, fluiere și fanioane pentru 
direcționarea traficului. 

De asemenea, companiile de construcție le oferă 
elevilor și adulților din cele 14 comunități obiecte re-

flectorizante, care le vor spori securitatea la traver-
sarea traseului cînd vizibilitatea este redusă.

Concomitent cu derularea instruirii locuitorilor 
în securitatea rutieră, companiile de construcție 
desfășoară lucrările de construcție pe traseu, deoare-
ce pe parcursul anului curent vor fi inițiate cele mai 
complexe lucrări pe porțiunea de drum, printre care,  
construcția a 5 poduri, inclusiv a intersecției deni-
velate Sărăteni, reamplasarea podului cu cale ferată 
din apropierea orășelului Ghindești, reconstrucția 
șoselei pe centură a orașului Soroca afectată de alu-
necări de teren. 

Atît consorțiul de companii turcești Onur și Summa, 
cît și compania austriacă Strabag sunt mobilizate și 
sunt pregătite să înceapă lucrările de reabilitare imediat 
ce condițiile climaterice vor fi favorabile.

Consorțiul de companii turcești dispune de circa 130 
de unități de echipament, inclusiv  camioane,  buldo-
zere, excavatoare, turnuri de lumină, compresoare, 
compactoare pentru sol, uzină de emulsie, autobas-
culante, automacarale etc. În septembrie 2012 a fost 
dată în exploatare uzina de producere a asfaltului cu o 
capacitate de producere a 280 de tone de asfalt pe oră.

De asemenea,  pe parcursul iernii consorțiul Onur 
și Summa a achiziționat peste 70 de mii de tone de 
materiale de construcție: nisip, prundiș, pietriș, gra-
nit. Au fost angajate circa 120 de persoane care vor 

fi implicate în reabilitarea drumului, dintre care 63 
de angajați sunt din Republica Moldova, ceilalți din 
Turcia. 

În același timp, compania austriacă Strabag a 
stocat circa 18 mii tone de materiale de construcție, 
și-a mobilizat echipamentul și echipa pentru a de-
mara lucrările de construcție și a instalat uzina de 
producere a asfaltului. 

Potrivit contractelor semnate de FPM Moldova, 
consorțiul de companii turcești Onur și Summa 
va reabilita 44,9 km, începînd de la intersecția Sără-
teni pînă la intrarea în or. Ghindești, și va construi 
intersecția denivelată Sărăteni. Iar compania austri-
acă Strabag va reabilita 48,1 km de la intrarea în 
or. Ghindești pînă la intersecția Drochia (intersecția 
drumului R7 cu R9).
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Comitetele loCale de monitorizare a impaCtului 
soCial – mecaniSme de aS igurare a tranSparenței 
ș i implicări i comunitare la reconStrucția 

drumului Sărăteni-soroCa

În anul curent, cele 12 nou-create comitete locale de  monitorizare a impactului social (cmiS) vor supraveghea 
îndeaproape activitățile de reconstrucție a drumului Sărăteni-Soroca.  Fpm moldova împreună cu companiile de 
construcție urmează să realizeze mai multe sesiuni de instruire pentru membrii cmiS, în cadrul cărora cei care 
fac parte din aceste formațiuni își vor consolida abilitățile în domeniul securității rutiere, tehnologiilor de reabi-
litare și specificul lucrărilor de reconstrucție a drumului Sărăteni-Soroca.  astfel, entitățile date vor realiza vizite 
periodice pe șantiere, vor evalua potențialele pericole asupra mediului ambiant și vor formula recomandări de 

înlăturare a acestora, vor acorda suport informațional populației din localitățile traversate de drum. 

avînd în vedere faptul că CMIS facilitează co-
municarea dintre comunități și companii-
le de construcție, Comitetele locale dețin și 
competențe de soluționare a eventualelor plîn-

geri individuale sau colective.  
Pentru a menține o abordare participativă completă a 

comunității, membrii comitetelor vor organiza periodic 
consultări deschise cu comunitatea pe diverse subiecte ce 
vizează reabilitarea drumului, securitatea rutieră, angajare 
de personal de către companiile de construcție și cele de 
supraveghere etc. La rîndul lor, reprezentanții compani-
ilor de construcție urmează să informeze  membrii CMIS 
despre acțiunile planificate, să asigure accesul pe șantier și 
normele de securitate a muncii, să organizeze întrevederi 
periodice cu comunitățile etc.  

Vladimir Solonaru, director al gimnaziului ”C. Stere”, 
satul Ciripcău, raionul Florești:

”Comitetul nostru  local este un mecanism de supraveghere a 
construcțiilor, dar și de mobilizare comunitară”

Ce activități urmează să realizeze Comitetul Dvs. 
odată cu demararea lucrărilor de reabilitare a drumu-
lui Sărăteni-Soroca?

Comitetul a fost deja constituit și pînă în prezent am 
beneficiat de mai multe instruiri pentru a ne dezvolta 
abilitățile. Oportunitatea de a fi instruiți în diverse aspec-
te cum ar fi cele de ordin social, prevenirea traficului și a 
violenței este binevenită, deoarece pentru cei din mediul 
rural aceste informații sunt mai puțin accesibile. La aceste 
activități au participat nu doar membrii Comitetului, dar 

și elevi, profesori și alți membrii ai comunității, ceea ce 
asigură o promovare  mai largă a acestor subiecte. Pentru 
anul curent vom avea mai multe activități de informare a 
populației din localitate, vom instala panouri informative 
unde va fi plasată informația de interes public, specificul 
lucrărilor la drum, mecanismul soluționării eventualelor 
conflicte, sesizarea încălcărilor sau a fraudelor, prevenirea 
accidentelor rutiere etc. 

Veți supraveghea și respectarea cerințelor de mediu?
Activitatea membrilor Comitetului include monito-

rizarea lucrărilor de șantier. Vom comunica intens cu 
specialiștii tehnici, antrenați la lucrările de reconstrucție, 
în mod special în ceea ce privește realizarea unor lucrări 
care implică impact asupra mediului ambiant: poluarea ae-
rului, defrișările de arbori etc. Vom participa la evaluarea 
potențialelor pericole de sănătate care ar putea fi provocate 
populației  locale.

Componența Comitetelor include mai mulți lideri 
comunitari și formatori de opinie la nivel  local. Pe cît 
de dificil vă este să convingeți locuitorii din sat să se 
implice, să fie cooperanți…?

Toate problemele care pot apărea într-o localitate trebuie 
soluționate în mod civilizat, fără exces de emoții. În cadrul 
comitetului nostru au fost selectate persoane care au pu-
tere de convingere. Mizăm foarte mult pe abilitățile doam-
nelor, care fac parte din CMIS, deoarece ele pot convinge 
prin farmec și abilități  de comunicare desăvîrșite. Impor-
tant e să fie o muncă eficientă de echipă, care va asigura 
un climat de lucru normal cu reprezentanții  companiilor de 

construcție și cu locuitorii satului. Lucrăm pentru benefi-
ciul Ciripcăului, pentru viitorul nostru...

Ce beneficii va aduce drumul reabilitat pentru locali-
tatea Dvs.?

Noi suntem mîndri că anume localitatea noastră va fi 
traversată de un drum modern. Astfel satul Ciripcău va 
putea beneficia în viitor de investiții, grație infrastructuri 
de acces nou-creată. Sper să avem și un flux mai mare de 
turiști,  datorită faptul că drumul spre renumita mănăsti-
re Japca trece prin satul nostru. De asemenea, localitatea 
noastră este baștina scriitorului și omului politic Constan-
tin Stere, în memoria căruia a fost deschis un centru muze-
istic, care poate fi vizitat, deoarece găzduiește mărturii ale 
vieții și operei ilustrului nostru conațional. Și e păcat că se 
cunoaște foarte puțin despre această personalitate...

Adela Lungu, secretar al  CMIS director al gimnaziului, 
satul Prodănești, raionul Florești:

”Avem misiunea de a media între companiile de construcție și 
locuitorii satelor”

Care este misiunea Comitetului din care faceți parte?
Dat fiind faptul că lucrările de reconstrucție au dema-

rat deja, ne dorim ca prin activitatea noastră să facilităm 
munca personalului tehnic al companiilor de construcție și 
să aducem informațiile utile locuitorilor. Altfel spus, vrem 
să direcționăm mesajele ambelor părți, cît mai corect și 

 eficient posibil. Înțelegem perfect, că Comitetul este pla-
sat undeva la mijloc între beneficiarii drumului și cel care îl 
construiesc. Și noi suntem chemați să mediem.

Cum credeți, veți reuși să faceți față solicitărilor care 
vor veni din partea populației?

Toți membrii care participă în CMIS dețin cunoștințe în 
diferite domenii, dar și experiență de viață. De asemenea, 
am participat la mai multe instruiri și suntem gata să răs-
pundem tuturor întrebărilor. Urmează să mai perfecționăm 
cunoștințele noastre în ceea ce privește aspectele tehnice 
ale reconstrucției, pentru a putea oferi informațiile necesa-
re, ce țin de tipurile de lucrări și tehnologiile aplicate.

Activitatea în cadrul Comitetului este una voluntară 
și solicită dedicație…Nu este oare peste puterile unei 
femei să-și asume o asemenea responsabilitate?

Femeile de la noi manifestă nu doar inițiativă, ci și res-
ponsabilitate și curaj. E posibil să le reușești pe toate dacă 
există autodisciplină și dorință. Prezența femeilor în cadrul 
CMIS are avantaje evidente: femeile au un management 
al emoțiilor mai dezvoltat și abilități de socializare mai 
avansate – iar în comunicarea cu populația anume aceste 
calități sunt solicitate. Vom supraveghea nu doar respecta-
rea normelor de construcție și de mediu, ci vom avea grijă 
să se țină cont de necesitățile sociale și să se facă mai auzită 
vocea femeilor din localitate.
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marin adam: geStionarea eficientă a reSurSelor 
de apă  eSte o condiție vitală pentru populația și 

agricultura țării noaStre

În anul curent, Fpm moldova continuă implementarea activităților de reformare a sectorului de iri-
gare și reabilitare a sistemelor de irigare. un partener important în implementarea activităților 
respective este agenția de stat  ”apele moldovei”. despre perspectivele dezvoltării sectoru-
lui de irigare am discutat cu dl marin adam, director general al agenției de stat  ”apele moldovei”.

Dl Adam, Agenția ”Apele Moldovei” este un parte-
ner fidel al FPM Moldova. Cum apreciați colabora-
rea cu noi?

Mă bucur să pot menționa ferm că sîntem parteneri. Este 
binevenit faptul că avem oportunitatea de a face parte dintr-
un asemenea program, după cum este Compact, care ne va 
permite ulterior să avem produse agricole mai calitative. Din 
păcate, în ultimii 20 de ani în domeniul irigării centralizate 
nu au fost făcute investiții notabile. Acest domeniu a fost 
unul ignorat, ceea ce a generat consecințe negative pentru 
agricultura autohtonă, iar activitatea de reformare a siste-
mului de irigare fiind mai mult decît așteptată.

Făcînd o analiză generală a resurselor acvatice din 
țară, cum apreciați gestionarea și utilizarea acestora, în 
mod special avînd în vedere seceta din anul trecut? 

Evident că domeniul gestiunii resurselor acvatice necesită 
îmbunătățiri. Una din acțiunile necesare în domeniul gospo-
dăririi apelor e să avem mai mulți investitori în acest dome-
niu, după modelul Programului Compact.  În mod cert, statul 
trebuie să-și aducă contribuția la reabilitarea sistemelor 
existente. În acest sens a fost elaborată Strategia de dezvol-
tare a gospodăririi apelor. Conform estimărilor, circa 144-
145 mii ha ar putea fi irigate în prezent. Obiectivul nostru e 
de a ajunge la 300 mii ha. Pentru comparație, în perioada 
sovietică erau 320 mii ha irigate. O altă problemă care există 
în țara noastră este cea care ține de cultura consumului de 
apă, și aici Agenția are menirea de a contribui la schimbarea 
atitudinii populației, utilizînd pîrghiile existente.

Cum apreciați starea tehnică actuală a sistemelor de 
irigare din Moldova? Cît de flexibile sînt sistemele actu-
ale la necesitățile și posibilitățile producătorilor?

Starea tehnică a celor 15 sisteme de irigare funcționale 
este una care lasă mult de dorit. În total în republică există 75 
de sisteme centralizate de irigare. Cu regret, au fost zeci de 
ani, în care nu s-a făcut nici o investiție în acestea, nu s-a 

alocat nici un leu la menținerea și reparația echipamentelor. 
Doar în ultimii 3 ani au început a fi alocate resurse, inclusiv 
din Fondul Ecologic Național. Încercăm din puținul pe care îl 
avem să menținem într-o stare funcțională această irigare.

Anterior în presă ați menționat că în anul 2012 Ape-
le Moldovei ar fi putut asigura irigarea unei suprafețe 
mai mari de teren agricol doar că nu au existat solici-
tări din partea producătorilor agricoli. Care este cauza 
lipsei solicitărilor de apă pentru irigații?

Recesiunea economică mondială a influențat negativ și 
starea de lucruri din țara noastră. În anul trecut  vreau să 
menționez că capacitatea de irigare a statului a alcătuit pînă 
la 10 mii ha și capacitatea de irigare mică în domeniul privat 
a acoperit pînă la 5 mii ha. Reticența agriculturilor privind 
irigarea a fost determinată atît de cheltuieli înalte pentru 
prestarea serviciilor de calitate, cît și de lipsa echipamente-
lor de irigare. Pentru a redresa situația dată, Agenția a pre-
zentat în 2012 o inițiativă privind subvenționarea apei utili-

zate în agricultură și iată că în Legea bugetului pentru anul 
2013 au fost incluse sursele financiare respective, care vor fi 
achitate prin intermediul Agenției de plăți și intervenție 
pentru agricultură. Sperăm astfel că în 2013 vom putea iriga 
cel puțin 20 mii de ha. Beneficiarii acestor plăți subvenționate 
vor fi inclusiv și agricultorilor care sînt organizați în 
asociații... 

Dacă tot ați pomenit despre Asociațiile Utilizatorilor 
de Apă pentru Irigare, cum credeți, transferul de mana-
gement al sistemelor de irigare de la Agenția Apele Mol-
dovei către AUAI va fi un proces dificil? Care sînt 
așteptările Dvs. și doleanțele față de noii gestionari?

Transferul de management este o inițiativă nouă, fără pre-
cedent în țara noastră, care odată începută trebuie continu-
ată. Pentru ca să fie preluate corect  în gestiune sistemele de 
irigare, au fost și cred vor mai fi realizate consultări publice, 
pe care FPM Moldova de regulă le organizează cu succes și 
care sînt extrem de importante. Am speranța că acest proces 
va fi unul care va genera eficiență în domeniul irigării. Există 
și unele aspecte problematice cum ar fi faptul că Agenția 
Apele Moldovei trebuie să achite uzura echipamentelor din 
cadrul sistemelor de irigare. Ne dorim ca acest proces de 
transfer să fie unul transparent și conform normelor legale. 
Agenția va monitoriza și va veni cu suportul necesar, avînd în 
vedere că în cadrul instituției pe care o duc lucrează 
specialiștii de profil, fără opinia cărora există riscul de a greși 
normativele de irigare și de obține o roadă mai mica.

Există și alți donatori sau potențiali investitori care 
sînt interesați de reabilitarea sistemelor de irigare?

Evident că purtăm discuții cu mai mulți investitori, în 
cadrul cărora invocăm exemplu reușit de colaborare pe 
care îl avem cu Fondul Provocările Mileniului Moldova. 
Chiar recent am avut întrevederi cu reprezentanții unei 
companii din Israel, care au rămas impresionați de pro-
ductivitatea solului de la noi. Moldova are marele avan-
taj de a avea surse de apă de suprafață. Avem două bazine 
hidrografice Nistru și Prut, al căror volum de apă ar pu-
tea să asigure pe deplin necesitățile de irigare din țară. 
Pentru a avea însă o irigare eficientă sînt esențiale două 
lucruri: dorința și capacitățile, inclusiv cele financiare. 
De apă pentru irigare trebuie să beneficieze toți produ-
cătorii agricoli. Agenția Apele Moldovei trebuie să im-
plementeze politicile de gestionare eficientă a apelor, 
astfel ca acestea să fie în serviciul cetățeanului. Din acest 
motiv consider că noi ca instituție trebuie să fim cei ac-
tivi, să venim cu idei și proiecte necesare fermierilor. 

Care sînt costurile necesare pentru reabilitarea 
celor  75 de sisteme de irigare? Și în ce măsură 
Guvernul ar putea asigura reabilitarea acestora 
din surse proprii?

În Programul de dezvoltare a gospodăririi apelor, au 
fost realizate estimări financiare pentru irigarea unui 
hectar – 4,5 mil. lei. Pentru reabilitarea celor 75 sisteme 
de irigare care cuprind cca 144-145 mii ha ar fi necesari 
în jur de 3 mlrd. lei - bani care includ și construcții de 
bază. Este un obiectiv pe termen lung, realizarea căruia 
devine tot mai actuală cu fiecare secetă ce se abate pes-
te Moldova.
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datorită reabilitării SiStemelor 
de irigare oamenii au început Să 

vadă mai clar viitorul lor
aspectele ce țin de evoluția procesului de reformare a sectorului de irigare inițiat în cadrul programului compact, 
precum și reabilitarea a pînă la 11 sisteme de irigare au fost abordate de realizatoarea emisiunii radiofonice ”Spațiul 
public” maria trifan în ediția difuzată de radio moldova actualități, difuzată pe data de 21 martie curent. la discuții 
au participat Valentin bozu, vicedirectorul Fpm moldova, Sergiu iuncu, directorul proiectului tranziția la agricultura 
performantă, și mihai cojocaru, președintele asociației utilizatorilor de apă pentru irigații din criuleni. mai jos sunt 
expuse secvențe din discuția desfășurată la subiectul reformei sectorului de irigare și reabilitarea sistemelor de irigare

Maria Trifan: Recent a fost aprobat 
de către Guvern regulamentul pri-
vind modul de transmitere a siste-
melor de irigare în folosință gratu-

ită către Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigații (AUAI). Acest regulament a fost elaborat 
în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 
AUAI și constituie un document important pentru 
reformarea sectorului de irigare. Cum se include 
transmiterea gestiunii sistemelor de irigare în 
obiectivele Programului Compact?

Valentin Bozu, vicedirectorul FPM Moldova:
Cunoașteți că Programul Compact este unul com-

plex. Iar reforma sectorului de irigare este o parte a 
unui proiect mult mai amplu cum este Tranziția la 
Agricultura Performantă, deoarece activitățile de re-
formare trebuie să asigure  ca toate investițiile efec-
tuate în reabilitarea sistemelor de irigare vor fi via-
bile și vor contribui la reducerea sărăciei și creșterii 
economice în Republica Moldova. Partea considera-
bilă a proiectului ține de reabilitarea sistemelor de 
irigare, iar pentru aplicarea acestui concept se ia în 
considerare experiența internațională. 

Atunci cînd se reabilitează sistemele de irigare, mai 
ales cînd aceste investiții sunt finanțate de organizații 
internaționale, de donatori externi, se pune accentul 
pe transferul managementului acestora către cei care 
utilizează apa pentru irigații -  Asociațiile Utilizatori-
lor de Apă pentru Irigații. Iar asocierea utilizatorilor 
de apă este o regulă generală. Acest concept este apli-

cat de cînd partenerii de dezvoltare și-au focusat efor-
turile spre acest domeniu în diferite țări și s-a dovedit 
a fi unul foarte eficient. Iar transferul de management 
a acestor bunuri publice se face pe gratis, chiar și în 
țări  precum sunt SUA. Iată de ce modelul respectiv 
este aplicat și în cadrul Programului Compact.

Sergiu Iuncu, directorul proiectului Tranziția la 
Agricultura Performantă:

Valoarea proiectului Tranziției la Agricultura Per-
formantă este de circa 102 mil USD. Partea majoră a 
acestui buget revine reabilitării a pînă la 11 sisteme 
de irigare. În RM la moment sunt  pînă la 80 de siste-
me de irigare, moștenite din perioada sovietică. Din-
tre aceste sisteme Corporația Provocările Mileniului a 
selectat 11 sisteme, care în urma studiilor de fezabi-
litate și analizelor economice, au avut cea mai înaltă 
rată de recuperare economică a investiției.

În prezent, pentru 2 sisteme centralizate de irigare Lo-
patna și Criuleni suntem la etapa finală de selectare a 
companiilor de construcție și de supraveghere a lucrărilor 
de reabilitare. Pentru sistemele acestea, a fost definitivat 
proiectul tehnic, a fost anunțat concursul de selectare 
a companiilor ce vor reabilita sistemele și este finalizat 
procesul de evaluare a ofertele companiilor participante 
la concurs. Cu celelalte sisteme suntem în faza finală de 
elaborare a documentației de proiect și sperăm în această 
vară să lansăm licitațiile pentru selectarea companiilor ce 
le vor reabilita.  Astfel, pînă la finele anului ne propunem 
să mobilizăm toate companiile, iar într-un termen de 18-
20 de luni să finalizăm reabilitarea sistemelor de irigare.

Maria Trifan: Avem cui transfera sistemele de 
irigare?

Sergiu Iuncu:
Sigur că avem cui transmite managementul siste-

melor de irigare. Pentru aceasta au fost create AUAI 
și avem grijă ca și capacitatea acestor asociații să 
fie corespunzătoare pentru a putea gestiona efici-
ent bunurile respective. Au fost desfășurate acțiuni 
de informare, au fost organizate cursuri de instruire 
a personalului asociației, a conducerii, pentru a avea 
asociații apte să gestioneze stațiile de pompare a 
rețelelor de distribuție. Totuși, dreptul de proprietate 
pentru aceste sisteme rămîne a statului în continuare.

Avem însă o constrîngere majoră, timpul limitat. Noi 
trebuie să reușim să realizăm toate activitățile și să valo-
rificăm mijloacele financiare pînă în august 2015, cînd se 
încheie Programul Compact, altfel ratăm aceste resurse.

Maria Trifan: Dl Cojocaru, vă rugăm să ne 
povestiți cum decurge practic acest proces și dacă 
totul merge ok?

Mihai Cojocaru, președintele Asociației Utiliza-
torilor de Apă pentru Irigații din Criuleni:

În Criuleni s-a irigat întotdeauna și nici nu ne 
imaginam că poate exista altfel de agricultură decît 
cea irigată. Dar din cauza evenimentelor istorice și 

condițiilor climaterice s-a întîmplat ce s-a întîmplat, 
iar azi nu mai avem acces la apă precum aveam an-
terior, chiar dacă avem sol fertil, lumină suficientă.  
Investițiile în agricultură sunt destul de mari, iar ris-
curile înalte. Datorită inițiativei Programului Com-
pact, populația din localitatea noastră s-a activizat, 
deoarece au început să vadă mai clar viitorul lor. Toți 
spun că vom supraviețui doar dacă vom avea apă.

Acum AUAI colectează cotizațiile de membru. Chiar 
și pensionarii, care au posibilități mai reduse sunt 
gata să plătească cît mai repede cotizațiile că să nu 
afecteze activitatea asociației.

Actualmente avem în aria de irigare 670 de ha. Dar 
după reabilitarea sistemului de irigare, vor exista 
posibilități tehnice de a extinde aria de irigare cu pînă 
la 500 de ha.  Din acest considerent, există doritori 
din aria neirigată de a deveni membri ai AUAI. Ei deja 
investesc în plantarea livezilor performante, procura-
rea țevilor pentru a se conecta la sistem, imediat ce va 
fi dat în exploatare.

AUAI se va descurca bine cu gestionarea sistemelor de 
irigare, deoarece ele vor fi modernizate și operarea va fi 
automatizată. Important este ce vom cultiva pe terenu-
rile agricole după ce vom avea acces la apă.  Deoarece, 
dacă vom avea în gestiune sisteme performante, dar vom 
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cultiva cereale, această investiție nu va fi una eficientă și 
nici nu va aduce profit mai mare agricultorilor.

Maria Trifan: In afara de aceste sisteme mai pot 
fi reabilitate si altele?

Sergiu Iuncu:
Pot fi si alte sisteme  reabilitate daca vor fi mijloace 

disponibile, sau dacă Guvernul va contribui, alți do-
natori sau investitori privați. Dar scopul Programului 
Compact este să creăm un model viabil care să poată 
fi replicat și celorlalte sisteme. Sperăm ca implemen-
tarea Compact-ului va contribui la reabilitarea altor 
sisteme. De aceea am participat la crearea cadrului 
legislativ, care ar putea să catalizeze noi investiții în 
acest domeniu, inclusiv regulamentul recent aprobat. 
Acest regulament nu este doar pentru AUAI create cu 
susținerea Compact, ci pentru toate asociațiile create 
în aria celor circa 80 de sisteme de irigare. 

Și deja avem rezultate. După ce a demarat Programul 
Compact, și a intrat în vigoare cadrul legislativ au apă-
rut mai multe inițiative de creare a Asociațiilor Utiliza-
torilor de Apă pentru Irigații în alte zone. Noi am dat un 
semnal pentru sector, iar oamenii s-au mobilizat.

Conform Acordului Compact, suprafața sistemelor ce 

ar putea fi reabilitat este de pînă la 15 mii hectare. Dar 
există și posibilități de extindere, deoarece proiectanții 
au ținut cont de sugestiile AUAI pentru a prevedea 
posibilități tehnice, fie hidranți, fie țevi cu flanșe oarbe 
pentru a extinde rețelele. Iar fermierii din resurse proprii 
sau a investițiilor atrase pot să extindă rețele de irigare.

Mihai Cojocaru:
Experiența și inițiativa AUAI create cu suportul Progra-

mului Compact este deja preluată de alți agricultori. În 
zona Criuleni sunt deja create încă două AUAI pentru alte 
sisteme de irigare, care au fost inspirate din activitatea 
noastă și chiar au preluat ca bază documentele de consti-
tuire a AUAI Criuleni. Oamenii vor să gestioneze singuri 
livrarea apei, să nu mai fie dependenți de Apele Moldovei.

Dacă Programul Compact va reuși să reabiliteze siste-
mele de irigare care va permite accesul la apă pentru circa 
15 mii de ha, și dacă pe această suprafață vor fi cultiva-
te produse agricole de valoare înaltă, această suprafață 
este suficientă pentru a asigura cu produse agricole ma-
rele orașe ale Republicii Moldova, ba și pentru a exporta. 
Aceasta este datorită irigării. Pentru că irigarea ne permite 
să cultivăm pe suprafețe mici produse agricole de valoare 
înaltă care oferă recolte mari și profitabilitatea înaltă.

vladimir agaChi: produCerea fruCtelor 
uScate urmează Să-și ocupe locul de 

perSpectivă pe piața din moldova 
dezvoltarea unui business agricol presupune atît investiții financiare, cît și experiență, piață de desfacere, echipă pro-
fesionistă…protagonistul interviului a reușit să înglobeze de toate din cele enumerate. a demarat o afacere, mai puțin 
tradițională pentru țara noastră, care doar în ultimii ani a început să cîștige spațiu pe piața produselor agricole – pro-

ducerea fructelor uscate.

Pe parcursul ultimilor trei ani, Moldova a 
produs 2 000-3 500 tone de fructe uscate pe 
an, în dependență de condițiile de cultivare 
a materiei prime. Nivelul exportului atinge, 

de obicei cota de 70% din volumul de producere și de-
pășește considerabil importul de fructe uscate. În opi-
nia specialiștilor  în agricultură, principalul obstacol 
pentru extinderea sectorului de uscare a fructelor îl 
constituie baza slabă de producere a materiei prime. 
Suprafața redusă a livezilor și învechirea acestora, lip-
sa unor soiuri adecvate pentru uscare, costurile înalte 
de cultivare, lipsa sistemelor de irigare, tehnicile și 

metodele slab dezvoltate de recoltare și post-recoltare 
și deficitul forței de muncă – toate acestea sunt pro-
blemele pe care fermierii și întreprinderile de prelu-
crare vor trebui să le abordeze în următorii cîțiva ani.

Despre procesul de producere a fructelor uscate, 
specificul acestei afaceri, riscurile, dar și proprietățile 
benefice ale fructelor uscate, am discutat cu dl Vla-
dimir Agachi, patron al unei companii agricole din 
comuna Pepeni, raionul Sîngerei, care a contractat în 
vara anului 2012 un credit oferit prin intermediul Pro-
gramului Compact pentru investiții în infrastructura 
post-recoltare. 
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Ce v-a determinat să accesați creditul din cadrul 
Programului de credite a FPM Moldova?

Compania noastră deține livezi de mere și pru-
ne. Realitatea din ultimii ani ne demonstrează că 
prețurile de comercializare a produselor agricole este 
mic, din considerente, binecunoscute. Reieșind din 
aceste realități, noi ne-am dorit să nu vindem fructele 
noastre la un preț derizoriu, ci la unul care să adu-
că profit. Soluțiile optime identificate de noi au fost: 
fie deținerea facilităților pentru păstrare, fie uscare. 
Avînd în vedere faptul că frigidere pentru păstrarea 
fructelor aveam deja, am decis  să accesăm creditul și 
să construim o uscătorie modernă. 

Pe cît de profitabilă poate fi o asemenea afacere 
cum este cea a producerii de fructe uscate?

Cred că acest business are perspective destul de 
mari în țara noastră. Și am în vedere nu doar uscarea 
fructelor tradiționale: mere, pere, prune. Tehnologia 
modernă permite și uscarea plantelor medicinale, a 
pomușoarelor, de care sunt pline pădurile noastre. Aici 
la Pepeni am putea usca și fructe exotice, dacă doriți... 
Deficit de materie primă nu există. 

Și care ar fi piețele spre care vă orientați?
Avem negocieri cu parteneri de afaceri din România 

și Rusia. Am putea penetra și piața din UE, dacă pro-
dusele noastre vor fi ambalate conform cerințelor eu-
ropene. Planificăm să procurăm echipament  pentru 
ambalare. Lucrăm acum și la o strategie de marketing 
și publicitate. Vom participa la expoziții specializate 
pentru a ne promova produsele noastre ecologice și 
calitative.

Cînd afirmați că fructele din uscătoria Dvs. sunt 
ecologice și calitative, ce argumente aduceți în fa-
voarea acestei afirmații?

În primul rînd sunt 
fructe crescute în li-
vezile noastre. Noi 
am plantat pomii și 
îi îngrijim, altfel zis 
avem un circuit în-
chis. După ce am 
construit uscătoria 
și urma să pornim 
procesul de uscare, 
ne-am orientat spre 
resursele energetice de alternativă și am decis să uti-
lizăm peleți produsi din biomasă. Pe lîngă faptul că 
peleții sunt mai puțin costisitori decît energia elec-
trică, nu aduc daune mediului înconjurător, nu au 
impurități care să elimine elemente ofensive și prin 
urmare, fructele sunt produse ecologic. Proprietățile 
fructelor uscate sunt cunoscute de toți. Acestea pot 
fi utilizate pînă și de bolnavii de diabet zaharat. Ba 
mai mult, există state în care copiilor le este interzis 
consumul de sucuri în favoarea compoturilor de fruc-
te uscate, care nu necesită zahăr suplimentar.

Ce capacitate are uscătoria Dvs.?
Uscătoria poate produce circa 1,2 tone în 24 ore. Echi-

pamentul care a fost instalat, a fost importat din Slovenia. 
Este destul de simplu în exploatare și nu necesită să fie 
menținut de personal care să posede cunoștințe specia-
le. Uscătoria funcționează la capacitate maximă  în lunile 
septembrie-octombrie, adică pe durata recoltei de fructe. 

Există mai multe rețete de succes într-o afacere. 
Pentru Dvs. care ar fi acestea? 

Nu cred în rețeta gata. Știu că orice succes înseamnă 
muncă și oameni cărora le place să muncească pentru 
bunăstarea personală, dar și a țării.

Consiliului de observatori al 
fpm moldova a aprobat achiziți ile 

majore Ce vor fi efeCtuate în 
cadrul programului compact pînă 

în septembrie 2013
consiliul de observatori al Fpm moldova, condus de prim-ministrul în exercițiu Vlad Filat, a examinat în cadrul ședinței 
din 28 martie curent mai multe subiecte despre derularea activităților de tranziție la agricultura performantă, lansate 

în cadrul programului compact.

P otrivit informației 
prezentate de către 
Fondului Provocări-
le Mileniului Moldova 

(FPM Moldova), în perioada imedi-
at următoare vor demara lucrările de 
reabilitare a sistemelor de irigare Criu-
leni și Lopatna. Totodată, sunt în proces 
de definitivare proiectele tehnice pentru 
sistemele de irigare Jora de Jos, Puhăceni, 
Roșcani și Coșnița, astfel încît concursurile 
pentru selectarea companiilor pentru reabilita-
re să fie lansate pînă la finele lunii iunie curent. 
Pentru celelalte sisteme de irigare se preconizează 
desfășurarea licitațiilor pînă în luna august curent.

Directorul executiv al FPM Moldova, Valentina Ba-
drajan a asigurat membrii Consiliului de Observatori 
(CO) că pînă la finele anului 2013 vor fi selectate toate 
companiile implicate în reabilitarea sistemelor de iri-
gare pentru a demara lucrările ce se vor desfășura pe 
parcursul a 18-20 de luni.  

De asemenea, Directorul executiv al FPM Moldova 
a informat membrii Consiliului de Observatori despre 
decizia Corporației Provocările Mileniului privind re-
strângerea ariei de eligibilitate a programului de cre-
dite pentru investiții în infrastructura post-recoltare. 
Astfel, conform modificărilor operate creditele Com-
pact vor  și disponibile în 13 raioane (Anenii Noi, Ca-
hul, Călărași, Cantemir, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, 
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Leova, Nisporeni, Orhei, Strășeni, Telenești și Un-
gheni), precum și în municipiul Chișinău (cu excepția 
orașului) și UTA Găgăuzia.

În același timp, în scopul creșterii numărului de 
beneficiari – întreprinderi noi, precum și facilitării 
accesului întreprinderilor mici, inclusiv celor aflate 
în proprietatea femeilor, a fost redusă suma minimă 
a creditului de la 50 mii USD la 20 mii USD. Suma 
maximă a rămas neschimbată – 600 mii USD.

În cadrul Programului Compact se preconizea-
ză a fi debursate cca 10 mil. USD pentru acordarea 
împrumuturilor, inclusiv din resursele rambursate. 
Pînă în prezent au fost oferite credite în valoare to-
tală de 4,3 mil. USD, de care au beneficiat 21 produ-
cători agricoli, majoritatea investițiilor fiind făcute 
în depozite frigorifice.  

Totodată, membrii Consiliului de Observatori au 
aprobat achizițiile pe care urmează să le efectueze 
FPM Moldova în perioada aprilie-septembrie 2013. 
Majoritatea achizițiilor aprobate țin de continua-
rea concursurilor de selectarea companiilor care vor 
reabilita sistemele centralizate de irigare și vor su-
praveghea lucrările de construcție. De asemenea, va 
continua achiziționarea echipamentului pentru mo-
nitorizarea în regim on-line a cantității și calității 
apei din rîuri, instalarea acestuia urmînd să înceapă 
în a doua jumătate a lunii aprilie curent.

Leslie McCuaig, Director rezident de țară al Cor-
porației Provocările Mileniului a precizat că, în 
prezent toate eforturile sunt direcționate spre de-
finitivarea proiectelor tehnice pentru reabilitarea 
sistemelor de irigare și contractarea companiilor. 

„Avem nevoie de susținerea CO în luarea decizi-
ilor operative pentru implementarea în termen a 
activităților Programului Compact”, a spus Leslie 
 McCuaig.

Prezentă la ședință, Kara McDonald, viceambasa-
dor SUA, a confirmat angajamentul ferm al Guver-
nului SUA de a susține implementarea cu succes a 
Programului Compact, avînd în vedere constrînge-
rea majoră ce ține de perioada strictă a realizării 
obiectivelor propuse. 

Prim-ministrul în exercițiu a menționat impor-
tanța Programului pentru țara noastră și a reiterat 
disponibilitatea Guvernului RM de a întreprinde 
toate măsurile necesare pentru finalizarea proiec-
telor  demarate. 

„Programul Compact oferă o platformă reală pen-
tru creșterea economică a Republicii Moldova. De 
succesul realizării acestui Program depinde lansa-
rea unor noi proiecte de dezvoltare în țara noastră”, 
a declarat Vlad Filat. 

Premierul în exercițiu a mai menționat că Progra-
mul Compact trece la o nouă etapă, mult mai dina-
mică, datorită lucrărilor inițiate în teren. În acest 
sens, Vlad Filat a subliniat importanța asigurării 
unei comunicări eficiente între factorii de decizie și 
echipa de implementare, dar și a  informării active a 
populației despre activitățile derulate.     

La finalul ședinței FPM Moldova a informat mem-
brii CO despre decizia Grupului Consultativ al 
instituției de a extinde mandatul membrilor negu-
vernamentali ai consiliului, care expira pe 4 aprilie 
curent. Astfel, prin decizie unanimă reprezentanții 
societății civile și mediului de afaceri în CO:  Alecu 
Reniță, liderul Mișcării Ecologiste din Moldova, Ale-
xandru Slusari, președintele Federației Naționale a 
Patronatului din Agricultură și Industria Alimen-
tară, Emilia Malairău, directorul executiv al Asoci-
ației patronale „Camera de Comerț Americană din 
Moldova”, Dumitru Ursu, reprezentantul Asociației 
Băncilor din Moldova, Vladimir Florea, președintele 
Asociației Patronale “Uniunea Transportatorilor și 
Drumarilor din Republica Moldova, vor exercita un 
nou mandat de 2 ani. Grupului Consultativ a apreci-
at contribuția membrilor neguvernamentali în CO la 
derularea activităților Compact și au propus organi-
zarea periodică a discuțiilor lărgite cu participarea 
membrilor Grupului Consultativ și membrii negu-
vernamentali ai CO despre activitățile Programului 
Compact și impactul acestora asupra diferitor do-
menii sociale și economice din Republica Moldova.

femeile din cadrul aSociațiilor 
utilizatorilor de apă pentru irigație 
optează pentru implicarea plenară 

în reforma seCtorului de irigare
la 28 martie curent, circa 30 de femei, reprezentante ale asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (auai) și-au 
perfecționat cunoștințele și abilitățile în cadrul unui atelier de instruire ”Femeile – agenți ai schimbării în cadrul refor-

mei sectorului de irigare”.

Scopul de bază a atelierului a fost să dezvolte 
abilitățile manageriale ale doamnelor din cadrul 
AUAI pentru identificarea dificultăților și soluțiilor 
menite să sporească rolul decizional și participativ 

al acestora în gestionarea eficientă a organizațiilor.
Programul de instruire a abordat problema implicării re-

duse a femeilor în cadrul activităților și deciziilor din cadrul 
AUAI și a conținut subiecte menite să le ajute pe partici-
pante în realizarea responsabilităților ce le revin în cadrul 
asociației, fie că acestea dețin funcții de conducere, fie exe-
cutive. 

Pe lîngă cunoștințele teoretice, atelierul a oferit oportu-
nitatea de a implica reprezentantele asociațiilor în analiza 
unor studii de caz elaborate în baza unor problemele reale cu 
care se confruntă asociațiile, cum ar fi colectarea de fonduri, 
extinderea organizațiilor, mobilizarea comunitară, gestiona-
rea tehnică etc…Un aspect separat al instruirii l-a constitu-
it realizarea unei sarcini privind elaborarea unei propuneri 
de proiect care să răspundă unor necesități reale ale AUAI, 
pentru ca ulterior să fie identificate surse de finanțare pentru 
această inițiativă. 

În contextul instruirii realizate, Elena Dobzeu, primar al 
localității Grozești și membru al asociației din aceeași lo-
calitate, a menționat că informațiile acumulate în cadrul 
activității vor contribui nu doar la dezvoltarea personală a 
femeilor, ci și a organizației în întregime, grație acumulării 
de noi cunoștințe cum ar fi tehnica elaborării unei propuneri 
de proiect care ar permite atragerea de fonduri spre benefi-
ciul organizației.

„Abordarea pragmatică cît și ideile inovative împărtășite 
de către femeile membre ale AUAI mă face să cred că anu-
me ele vor fi acei agenți ai schimbării care vor determina 
reformarea și eficientizarea acestui sector. Rămîne ca ele 

să fie prezente atunci cînd deciziile esențiale vor fi luate”, a 
menționat dl Alexei Buzu, Directorul Centrului Parteneriat 
pentru Dezvoltate, care a condus instruirea dată.

Atelierul dat face parte din ciclul de instruiri realizat în 
cadrul Activității de reformă a sectorului de irigare – compo-
nentă distinctă a Proiectului Tranziția la Agricultura Perfor-
mantă a FPM Moldova.
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Potrivit experților ACED, în condițiile de 
creștere a concurenței, cultivatorii de cireși 
din Republica Moldova trebuie să învețe să 
producă fructe de calitate înaltă, în volume 

mari și cu cheltuieli minime. Ei trebuie să știe a opti-
miza livezile, astfel încît acestea să fie ușor de menți-
nut și să producă fructe de calitate, care pot fi recolta-
te rapid, cu necesități minime a forței de muncă.  

Partea teoretică a seminarului a fost urmată și de o 
sesiune practică de demonstrare a tehnicilor de tăie-
re, care s-a desfășurat într-o gospodărie cu livadă de 
cireși în apropierea orașului Edineț.   În cadrul semi-
narului, expertul internațional în producerea cireșelor 
Lynn Long, profesor la Universitatea de Stat din Ore-
gon, SUA, a explicat cei patru pași esențiali de tăiere a 
pomilor de cireș și formarea coroanelor noi la soiurile 
și portaltoaiele de perspectivă pentru Republica Mol-
dova. “Datorită soiurilor, portaltoiurilor și sistemelor 
de instruire noi, pomii de cireșe au devenit mai preco-
ce și mai profitabili. Înțelegerea noilor tehnologii de 
producere a cireșelor va ajuta producătorii moldoveni 
să concureze cu producătorii din alte țări, unde aceste 
tehnologii sunt utilizate deja de mulți ani, nu doar pe 
piețele tradiționale, de exemplu Rusia, ci și pe cele noi 
– Orientul Mijlociu și Europa Occidentală,” a spus dl 
Long.  ”Seminarul a fost un eveniment important pen-
tru producătorii de cireșe din nordul, centrul și sudul 
Republicii Moldova. Gestionarea corectă a formei de 
coroană, tăierii pomilor, de asemenea și alegerea co-
rectă a combinației soi-portaltoi influențează într-o 
măsură mare mărimea, gustul și aroma fructelor. Prin 
urmare, obiectivul unui manager de livadă ar trebui să 
fie creșterile anuale a pomilor pe portaltoi medii sau 
mici cu o lungime minimă de 60 cm, limitând numărul 
ramurilor mai în vârstă de 5-6 ani, prin înnoirea per-
manentă a 20% din coroană o dată la 5 ani. Atrageți 
atenție și la vigoarea de creștere a pomilor – cu cât 

mai multe frunze are, cu atât mai mulți carbohidrați 
se produc, iar cireșele sunt mai mari. Producerea 
cireșelor de calitate necesită un raport de cinci frun-
ze la fruct,” a comunicat producătorilor agricoli spe-
cialistul în producerea fructelor al ACED, Dr Eugeniu 
Gudumac.

Potrivit Dr Eugeniu Gudumac, dacă obiectivele de 
tăiere și de formare a pomului de cireș s-au schimbat 
puțin de-a lungul anilor, actualmente în livezile mo-
derne particularitățile tăierii și formării acestora s-au 
schimbat radical, fapt ce a avut un impact și asupra 
sortimentului.

fpm moldova anunță adjudecarea 
ContraCtelor pentru perioada 
1 ianuarie 2013 – 31 martie 2013

bunuri

serviCii

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
G/S/109/183
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: ”Birovits” SRL
Valoarea contractului: fără valoare indicată
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: Livrarea rechizitelor de birou 
pentru FPM Moldova
Data adjudecării: 18 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
G/S/110/184
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: ”Cosmostar” SRL
Valoarea contractului: 27 890,00 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: Livrarea mobilierului de oficiu 
pentru FPM Moldova
Data adjudecării: 25 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
G/S/112/197
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: ”MoldInfoLex” SRL
Valoarea contractului: 17 150,00 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: Livrarea și instalarea unei 
baze de date legale pentru FPM Moldova
Data adjudecării: 04 martie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/
PA&A/S/NCS/117/203
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: ”Cosmostar” SRL
Valoarea contractului: 33 320,00 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: Livrarea mobilierului de oficiu 
pentru FPM Moldova
Data adjudecării: 21 martie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
NCS/185
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: NU SE APLICĂ
Adjudecat: ”Ascendis Consulting” SRL
Valoarea contractului: 7 500,00 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: Sesiuni de instruire pentru 
personalul FPM Moldova
Data adjudecării: 18 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
CS/IC/186
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI

Metoda de procurare: CONSULTANT INDIVIDUAL
Adjudecat: Federico B. Gimenez (Canada)
Valoarea contractului: fără valoare indicată
Durata contractului: NU SE APLICĂ
Scopul contractului: membru al panelului pentru 
tribunalul de examinare a reclamațiilor
Data adjudecării: 12 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
CS/IC/187
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: CONSULTANT INDIVIDUAL
Adjudecat: Goran Matesic (Croația) 
Valoarea contractului: fără valoare indicată
Durata contractului: NU SE APLICĂ

producătorii agricoli au învățat cum Să 
cultive cireșe  de calitate înaltă

peste  60 de producători de cireșe, consultanți agricoli, prestatori de servicii au învățat despre creșterea cireșilor și ges-
tionarea livezilor de cireși în cadrul unui seminar organizat recent de proiectul competitivitatea agricolă și dezvoltarea 

Întreprinderilor (aced), finanțat de uSaid și corporația provocările mileniului.
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Adjudecat: Maria Elena Ramirez Dominguez (Honduras) 
Valoarea contractului: fără sumă indicată
Durata contractului: NU SE APLICĂ
Scopul contractului: membru al panelului 
pentru tribunalul de examinare 
a reclamațiilor
Data adjudecării: 12 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: PP6A1/
RRP/CS/SSS/196
Denumirea proiectului: PROIECTUL DE 
REABILITARE A DRUMURILOR
Metoda de procurare: SELECTARE DIN SURSĂ UNICĂ
Adjudecat: ”Universinj” SRL
Valoarea contractului: fără sumă indicată
Durata contractului: 19 iunie 2014
Scopul contractului: Servicii de consultanță 
pentru soluționarea 
deficiențelor/neconformităților în proiectele 
tehnice pentru lucrări de construcției 
în cadrul Proiectului de reabilitare 
a drumurilor
Data adjudecării: 25 februarie 2013
Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
NCS/S/113/198
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: Tehgrup Service SRL 
Valoarea contractului: 2 340,00 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: Servicii de traducere și 
echipament de traducere
Data adjudecării: 04 martie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
NCS/S/114/199
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: ”Summit Centru” SRL (Moldova)
Valoarea contractului: 43 400,00 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: Servicii de catering 
alimentar și livrarea obiectelor 
de birotică pentru seminar
Data adjudecării: 04 martie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
NCS/S/116/201
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: Secretariatul Parlamentului
Valoarea contractului: 72 000,00 MDL
Durata contractului: 31 decembrie 2013
Scopul contractului: Servicii de parcare anul 2013
Data adjudecării: 01 martie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
NCS/S/116/202
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: ”Vicandislux” SRL
Valoarea contractului: 23 202,00 MDL
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: Servicii privind organizarea 
unui seminar
Data adjudecării: 18 martie 2013

Scopul contractului: membru al panelului pentru 
tribunalul de examinare a reclamațiilor
Data adjudecării: 12 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
CS/IC/188
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: CONSULTANT INDIVIDUAL
Adjudecat: Ruben Salgado (Filipine) 
Valoarea contractului: fără valoare indicată
Durata contractului: NU SE APLICĂ
Scopul contractului: membru al panelului pentru 
tribunalul de examinare a reclamațiilor
Data adjudecării: 12 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
CS/IC/189
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: CONSULTANT INDIVIDUAL
Adjudecat: Victor Durlesteanu (Moldova)
Valoarea contractului: fără valoare indicată
Durata contractului: NU SE APLICĂ
Scopul contractului: membru al panelului pentru 
tribunalul de examinare a reclamațiilor
Data adjudecării: 12 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
CS/IC/190
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: CONSULTANT INDIVIDUAL
Adjudecat: Hugo E. Elvir-Castillo (USA) 
Valoarea contractului: fără sumă indicată 
Durata contractului: NU SE APLICĂ
Scopul contractului: membru al panelului pentru 
tribunalul de examinare a reclamațiilor
Data adjudecării: 12 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
CS/IC/191
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI
 AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: CONSULTANT INDIVIDUAL
Adjudecat: Richard Yaw Keynes Boadi (Kenya) 
Valoarea contractului: fără sumă indicată

Durata contractului: NU SE APLICĂ
Scopul contractului: membru al panelului pentru 
tribunalul de examinare a reclamațiilor
Data adjudecării: 12 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
CS/IC/192
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: CONSULTANT INDIVIDUAL
Adjudecat: Jacqueline Partridge (France)
Valoarea contractului: fără sumă indicată
Durata contractului: NU SE APLICĂ
Scopul contractului: membru al panelului pentru 
tribunalul de examinare a reclamațiilor
Data adjudecării: 12 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
CS/IC/193
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: CONSULTANT INDIVIDUAL
Adjudecat: Constantin Tanase (Moldova)
Valoarea contractului: fără sumă indicată
Durata contractului: NU SE APLICĂ
Scopul contractului: membru al panelului 
pentru tribunalul de examinare 
a reclamațiilor
Data adjudecării: 12 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
CS/IC/194
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: CONSULTANT INDIVIDUAL
Adjudecat: Carlos J. Chamorro (USA) 
Valoarea contractului: fără sumă indicată
Durata contractului: NU SE APLICĂ
Scopul contractului: membru al panelului pentru 
tribunalul de examinare a reclamațiilor
Data adjudecării: 12 februarie 2013

Numărul de identificare al procurării: nPP/Pa&a/
CS/IC/195
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: CONSULTANT INDIVIDUAL
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lucrări
Numărul de identificare al procurării: NPP/PA&A/W/S/103/182
Denumirea proiectului: ADMINISTRAREA ȘI 
AUDITUL PROIECTULUI
Metoda de procurare: SHOPPING
Adjudecat: ”CEVENTA” SRL
Valoarea contractului: 12 090,20 dolari SUA
Durata contractului: TERMEN SCURT
Scopul contractului: Lucrări de reparație a dușumelelor 
Data adjudecării: 11 ianuarie 2013
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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

Victor Garștea, fotograf
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