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Au fost acceptate primele cereri de procurare în rate
a echipamentului de irigare

Cereri ale primilor 11 producători agricoli, care doresc să achiziționeze în rate
echipament de irigare, au fost aprobate pentru finanțare. Suma totală solicitată
de beneficiari este de 10,475,422 MDL și urmează a fi investiți în procurarea
echipamentului pentru irigare și alte utilaje pentru agricultura performantă.
Banii pentru procurarea în rate a echipamentului sunt oferiți de Programul
Compact al Guvernului SUA prin intermediul Proiectului 2KR.
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

Cei 11 producători au achitat deja prima rată de 25% din investiție, în
conformitate cu procedurile stabilite. Restul sumei urmează să fie achitată în
tranșe pe parcursul a 3 ani.
Serghei Grijancovschi, directorul SRL ”Monsterax-GSG” din localitatea
Coșnița, Dubăsari, a decis să achiziționeze echipament pentru sistemul de irigare
instalat anul trecut. ”Am ales posibilitatea oferită de Programul Compact de a ne
procura echipament în rate prin intermediul 2KR. Din punctul meu de vedere,
este un mecanism financiar avantajos. Achităm 25 la sută acum și restul în 3 ani,
iar echipamentul îl putem utiliza din primul an. Noi am achiziționat anul trecut
un sistem de irigare, acum avem nevoie de țevi și alt echipament adițional. Am
dorit ca 2KR să încheie contractul de livrare a echipamentului cu compania cu
care deja avem experiență de lucru. Ei au ținut cont de dorința noastră, iar
reprezentații FPM Moldova au aprobat deja tranzacția. Suntem foarte bucuroși
că vom avea apă și vom putea iriga cele 80 de hectare de vișin, 32 ha de măr și 8
ha de prun”, declară Serghei Grijancovschi.

nu este obligatorie procurarea echipamentului de la
anumiți producători. Mecanismul este destinat
producătorilor agricoli mici și medii și grupurilor
de producători din toate regiunile Republicii
Moldova, care nu au acces la credite bancare sau
împrumuturi din cauza gajului insuficient sau lipsa
istoriei de creditare. Bugetul total al mecanismului
de vînzare alcătuiește 2.2 milioane de dolari SUA,
alocați din Programul Compact al Corporației
Provocările Mileniului, finanțat de Guvernul SUA.
Procurarea echipamentului și utilajelor în cadrul
Programului de Vânzări în Rate 2KR este scutită
de TVA și taxe vamale.

Un alt producător agricol din aceeași localitate,
Vladimir Ciubuc, menționează: ”Pînă acum nu am
avut posibilitatea de a procura utilaj agricol în rate.
Echipamentul pe care îl voi achiziționa este scump
și eu nu am posibilitatea de a achita toată suma din
start. Costul echipamentului de irigare este de
16,700 EUR pe care eu îi voi achita timp de 3 ani.
Am achitat prima rată și aștept ca utilajul să ajungă
în cîmp pînă la finele lunii mai”.

Totodată, informăm cititorii că, începînd cu 27
aprilie curent, aria de eligibilitate a Programului de
credite Compact a fost extinsă. Astfel,
antreprenorii de pe întreg teritoriul Republicii
Moldova pot obține surse financiare pentru
investiții în agricultura performantă.
Prin intermediul Programului de credite Compact,
lansat în 2011, au fost acordate 56 de împrumuturi
în sumă totală ce depășește 9.3 milioane de dolari
SUA. Împrumuturile sunt destinate investițiilor în
infrastructura post-recoltare, cum sunt depozitele
frigorifice, echipamente de sortare, spălare sau
prelucrare a fructelor și legumelor, precum și
pentru
înființarea
plantațiilor
multianuale,
construcția serelor, procurarea echipamentului de
irigare etc.

Amintim că la finele lunii martie curent, Fondul
Provocările Mileniului Moldova și Unitatea de
Implementare și Administrare a Proiectului
Creșterea Producției Alimentare (2KR) au lansat
un mecanism ce prevede vînzarea în rate de către
2KR a echipamentelor și utilajelor agricole,
valoarea cărora nu va depăși 100,000 dolari SUA
per beneficiar. Vînzarea în rate a echipamentului
agricol se efectuează cu achitarea unui avans de
cca 1/4 din prețul echipamentului și cheltuielile
aferente tranzacției, restul sumei fiind achitată pe o
perioadă de pînă la 3 ani. Pentru procurarea în rate
a echipamentului nu este necesar gaj suplimentar și

Creditele Compact sunt oferite prin intermediul
Moldova Agroindbank, Energbank, FinComBank,
Moldindconbank, Mobiasbancă-Groupe Societe
Generale, Victoria Bank și Comerțbank.
Valorarea creditelor Compact variază de la 5,000
USD pînă la 600 000 USD (sau echivalentul în lei
sau euro a acestor sume), iar termenul pentru care
se oferă creditele este de 3-7 ani. Totodată,
procurarea
bunurilor/lucrărilor/serviciilor
din
mijloacele
creditelor
acordate
în
cadrul
Programului Compact este scutită de TVA și taxele
vamale.
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La 28 de ani administrează mai mult de 3 mii hectare de teren agricol

defrișăm toate plantațiile vechi, iar în 2006 am
început sădirea noilor livezi pentru a asigura

dezvoltarea întreprinderii și a obține profit. Inițial
am lucrat cu producătorii autohtoni de material
săditor: prun, piersic, struguri de masă. Ulterior am
stabilit contacte cu companii din Italia care ne-au
livrat butași de viță de vie. Ei ne-au livrat material
săditor de calitate, devirozat, soiuri cu
productivitate înaltă. Acum lucrăm exclusiv cu
italienii care la moment ne-au livrat puieți de alun,
pere și prune, nectarine. Avem plantate deja circa
30 de soiuri de prune”, realatează cu entuziasm
tînărul manager.

Piotr Ianioglo din localitatea Cioc-Maidan, Comrat
reușește la cei 28 de ani să administreze alături de
tatăl său 3,5 mii hectare de teren agricol. Nu are
studii agricole, a absolvit facultatea de Finanțe și
Bănci a Academiei de Studii Economice din
Moldova, dar a moștenit dragostea de pămînt de la
tatăl său –fost președinte de colhoz, în prezent
director al Maidan Grup SRL. Întreprinderea în
care activează Piotr Ianioglo, în calitate de
manager, a fost fondată în anul 2000 de 18
deținători de terenuri. Au reușit să mențină
consolidate terenurile fostei gospodării și să nu
distrugă toate bunurile. În prezent, unitatea de
producție Maidan Grup se ocupă de creșterea
fructelor, strugurilor, dar și culturilor de cîmp: grîu,
porumb, floarea soarelui. Plantațiile multianuale
ocupă circa 500 de hectare.

Întreprinderea din Cioc-Maidan tinde să planteze
soiuri de fructe performante care sunt solicitate pe
piața Uniunii Europene.
Maidan Grup are în mediu 100 de angajați
permanenți, iar la sezon numărul angajaților crește.
Conducerea întreprinderii afirmă că oamenii sunt
angajați legal, salariile și impozite sunt achitate la
timp. În anii 2006-2007 întreprinderea a primit

”La început toate livezile și viile erau bătrîne, iar
recoltele foarte mici. Pînă în prezent am reușit să
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de desfacere se va găsi pentru că omul va dori
întotdeauna să mănînce. De ce țările europene ar
trebui să producă mai calitativ decît noi, dacă în
Moldova 98% din suprafețele arabile o ocupă
cernoziomurile, considerate cele mai productive
soluri? De ce în perioada sovietică Moldova era o
livadă înfloritoare, iar acum nu poate să fie?
Suntem o țară mică, iar cantitățile de produse nu
sunt atît de mari. Cert este că ceea ce producem să
fie de calitate, mai susține Piotr.
Fructele din livezile intrate deja pe rod le
comercializează pe piața locală. În viitor, Maidan
Grup își propune să construiască un frigider și o
cameră de ambalare pentru a trece la un nivel mai
înalt de producere, dar și de post recoltare.

titlul de cel mai bun plătitor de impozite, iar în
prezent încearcă să mențină această marcă. Din cei
8 fondatori care au rămas pînă în prezent, 4 sunt
femei. Fondatorii întreprinderii sunt implicați în
procesul de lucru: agronomi, contabili. Conducerea
consideră că atunci cînd fondatorii sunt angajați ai
întreprinderii interesul și responsabilitatea crește.

”Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în
prezent este lipsa forței de muncă calificată. Este
foarte dificil să găsim specialiști tineri și buni în
domeniul agricol care să dorească să activeze în
întreprinderea nostră. Tinerii aleg să plece în
străinătate pentru a aduna cît mai mulți bani, deși
consider că specialiștii buni ar putea obține salarii
mari și în țara noastră. Sincer, la început îmi
imaginam cu greu că voi activa în acest domeniu,
dar ulterior am înțeles ce aș putea obține în
domeniul financiar și care sunt posibilitățile pe
care mi le oferă sectorul agricol. Sunt lucruri total
diferite. Aici știu că lucrez pentru mine și știu că de
munca mea depinde rezultatul final. Este factorul
care mă motivează. Îmi place lucrul pe care îl fac,
îmi place să văd cum cresc pomii, să îi îngrijesc.
Aceasta este adevărată viață. Sunt sigur că dacă
vom continua să lucrăm în agricultură - Moldova
va deveni o țară prosperă. Agricultura este
domeniul care merită toate investițiile. Aș dori și
copiii mei să moștenească dragostea pentru acest
sector”, încheie tînărul manager.

”Întreprinderea noastră se dezvoltă mai mult pe
bază de credite. Pe parcursul anilor am accesat mai
multe credite prin intermediul proiecteleor, dar și
direct de la bănci. Despre programul de credite
Compact am aflat încă anul trecut. În anul curent
am decis să luăm banii pentru a procura material
săditor. Am luat un credit de 3,3 milioane lei la
condiții avantajoase. Tradițional, am procurat
puieții din Italia, i-am transportat și am beneficiat
de scutiri de taxe vamale și TVA. Perioada de
rambursare a creditului esta de 5 ani – condiție
foarte favorabilă pentru noi”, spune Petr Ianioglo.
Întreprinderea Maidan Grup SRL contractează în
fiacare an cîte două credite: unul pe termen scurt
pentru achiziționarea circulantelor și altul pe
termen lung pentru procurarea mijloacelor fixe.
”Creditele pe perioadă lungă le accesăm pentru o
perioadă de cel puțin 5 ani pentru că nu cunoaștem
care va fi situația în anul în curs. Dacă în anul
curent nu ne vom descurca și nu vom reuși să
comercializăm ceea ce am produs – trebuie să
avem siguranța zilei de mîine. Suntem o companie
respectabilă care ține la imaginea și reputația sa.
Dacă anul este bun, ne străduim ca pînă la mijlocul
lunii octombrie să achităm ambele credite, pentru a
putea accesa alte resurse în următorul an”,
menționează administratorul.
Managerul declară că este posibil de a face
business în agricultură doar dacă avem o abordare
corectă și dorință de a munci. El consideră că piață
4

Drumul reabilitat Sărăteni-Soroca schimbă aspectul satelor traversate
de traseu

Reabilitarea traseului național Sărăteni-Soroca a
schimbat aspectul satelor amplasate de-a lungul
drumului. Locuitorii satului Gura Camencii,
raionul Florești sunt recunoscători Programului
Compact nu doar pentru traseul reabilitat, dar și
pentru infrastructura de acces construită: trotuare,
curtea școlii, stații noi de așteptare.

Pînă la reparația era noroi, trecerile pentru pietoni
nu erau organizate, era riscant pentru copii să
traverseze drumul. Între timp am devenit școală de
circumscripție, iar numărul elevilor a crescut de la
175 la 210. Copii vin din trei localități: Gura
Camencii, Gvozdova și Bobulești. Anterior copiii
mergeau la școla din localitatea lor, dar după
reabilitarea drumului au început să vină la
gimnaziul nostru. Avem amenajate trotuare. Copiii
din satul Bobulești veneau prin partea de sus a
satului, nu era trotuar și copiii erau puși în situația
de a traversa prin locuri neautorizate, era riscant și
deseori noi rugam profesorii ca să-i supravegheze.
Acum copiii traversează drumul pe trecerea de
pietoni. Noi am organizat niște ore în cadrul cărora
am învățat regulile de circulație, elevii din clasele
mai mari după ore îi ajută pe cei mici să traverseze
drumul”, spune Valentina Perebecauțan.

Locuitorii satului declară că nu au participat la
construcție, dar s-au implicat în activități auxiliare.
Împreună cu primăria, școala a oferit explicații și a
promovat un comportament adecvat în rîndul
copiilor și maturilor în perioada lucrărilor de
construcție.
Valentina Perebecauțan, director al Gimnaziului
Gura Camencii consideră reabilitarea drumului un
real noroc pentru localitate.
”Toate așteptările noastre se regăsesc în ceea ce a
fost realizat. S-a făcut un lucru enorm. Reabilitarea
drumului a soluționat mai multe probleme. Drumul
spre școală a devenit mai accesibil pentru copii.

Pînă la reabilitarea drumului școla nu avea curte
amenajată. O parte din ograda instituției era pavată
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cu pietriș, iar posibilitățile financiare nu permiteau
asfaltarea în întregime a curții.

treceri de pietoni și anterior, dar nu se vedeau
foarte bine și șoferii le ignorau de cele mai multe
ori, iar noi treceam drumul cu dificultate. Acum ne
bucurăm că au fost instalate indicatoare noi și în
preajma școlii, iar șoferii au devenit mai atenți.

Acum terenul din preajma școlii este asfaltat, s-au
făcut trotuarele spre WC-uri, iar copiii nu mai sunt
nevoiți să meargă de fiecare dată prin noroi. Curtea
are un aspect frumos și îngrijit, este ușor de
întreținut.

Primarul localității Gura Camencii, Mihail Beiu
afirmă că drumul nou va oferi posibilitate părinților
să-și lanseze noi afaceri, iar aceasta înseamnă o
viață mai bună pentru tînăra generație și creșterea
nivelului de trai al localității. Copii din cîteva sate,
dar și de la Gura Camencii, care învață la liceul rus
din Florești, în fiecare dimineață se deplasează cu
autobusul școlar din orășelul Ghindești spre centru
raional, la ore. Deoarece drumul este bun, copiii
ușor ies la traseul central și urcă în autobus.

Cărbune Cristina, eleva cl. VIII, gimnaziul
Gura Camencii
În ograda școlii noastre era mult pietriș. Cînd ne
jucam și alergam la pauze riscam să ne lovim.
Acum e totul asfaltat. Pentru viitor ne-am dori să
avem și un teren de joacă bine amenajat. Eu aș vrea
să mulțumesc poporului american pentru că au
oferit acești bani și ne-au construit un drum bun și
frumos, un drum pe care este mai sigur de mers și
mai simplu de traversat.

Nicolae Eriomenco, șofer autobus școlar
Drumul Sărăteni-Soroca este foarte bun, se vede că
s-a lucrat calitativ. Din păcate șoferii nu sunt
responsabili și circulă cu viteză mare. Lucrez șofer
mai mult de 45 de ani, cunosc foarte bine acest
traseu și cum a devenit tot mai deteriorat în ultimii
ani. Acum avem un drum care ne permite să facem
economii de combustibil, la reparația mijloacelor
de transport, dar și să reducem din timpul de
deplasare. De luni pînă vineri duc și aduc la școala
rusă din Fălești copii din Ghindești, Gura
Camencii, Gvozdova, Bobulești, în total cam 30 de
elevi. Drumul de la Ghindești pînă la Gura
Camencii îl parcurg cu plăcere, din păcate
porțiunea de cîțiva kilometri pînă la Florești este
într-o stare foarte proastă. Diferența între drumul
reabilitat și altele - nereabilitate încă este foarte
mare. În calitate de șofer, aș dori ca toate drumurile
din Moldova să fie ca cel de la Sărăteni pînă la
Soroca.

Tăbîrță Cristina, eleva cl. VIII, gimnaziul Gura
Camencii
Drumul nou construit este ușor de traversat. Avem
siguranță pentru că trecerile de pietoni din fața
școlii sunt vizibile, la fel și indicatoarele. Aveam
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Valentina
Perebecauțan,
Gimnaziului Gura Camencii

director

Directoarea școlii de la Gura Camencii afirmă că
încearcă să educe o generație mai bună și mai
responsabilă. ”Acest lucru este posibil doar prin
exemplul nostru, a celor maturi. În satul nostru s-a
realizat un lucru enorm și foarte costisitor.
Misiunea nostră este să asigurăm durabilitatea.
Avem un drum bun, reabilitat nu pentru un an sau
pentru doi. Renovarea drumului ne-a determinat să
continuăm schimbarea satului și angajații școlii ce
împreună cu primăria am hotărît să ne implicăm
într-un proiect ecologic, care ține de instalarea
tomberoanelor pentru selectarea separată a
deșeurilor. Sperăm ca pînă la finalizarea acestui
proiect oamenii să conștientizeze că noi peste
cîțiva ani o să ne înecăm în propriul gunoiul. În
acest caz nu vom reuși să păstrăm drumul și nici
alte obiective de valoare. Tomberoanele încă nu au
fost instalate, urmează să stabilim și o taxă pentru
acest serviciu și să responsabilizăm localnicii”, mai
spune Valentina Perebecauțan.

al

Arheologii continuă cercetările în zonele sistemelor de irigare
reabilitate de Compact
Specialiștii din cadrul Agenției Naționale
Arheologice continuă lucrările de cercetare a
mormintelor și obiectelor descoperite în procesul
lucrărilor de reconstrucție a sistemului de irigare
Blindești din raionul Ungheni, reabilitat în cadrul
Programului Compact.
Vlad Vornic, director al Agenției declară că
arheologii lucrează pe șantierul de la Medeleni,
Ungheni pentru a treia săptămînă consecutiv. Aici
a fost descoperit inițial un mormînt, iar mai tîrziu,
în urma cercetărilor, întregul sit arheologic - un
cimitir antic care cuprinde mai multe morminte ce
datează din perioada Imperiului Roman sec. I-II
e.n.
”Necropola descoperită este atribuită unei populații
de origine iraniană numită sarmați. Este un cimitir
a cărui dimensiune încă nu o cunoaștem. După
cercetările care se vor face în zilele următoare se
va putea preciza ce întinderea avea cimitirul. Pînă
în prezent au fost descoperite 4 morminte, unul
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Arheologii au reușit să identifice mai multe
rămășițe umane, vîrfuri de săgeți, o folie de aur și
un inel. De asemenea, a fost depistată o vertebră
umană care avea în vîrf de săgeată înfipt. După
degajarea sit-ului arheologic, urmează ca vestigiile
găsite să fie supuse mai multor analize și expertize
care ar oferi cu o precizie mai mare perioada din
care acestea provin. Ulterior, după restaurare și
prelucrare, obiectele care prezintă o valoare
istorică mai mare vor fi expuse în cadrul Muzeului
Național de Istorie și Etnografie.

dintre care cuprinde piese din aur. Este vorba
despre un cercel în formă de amforetă lucrat în
tehnica filigranului – o piesă unică pentru
Republica Moldova, un pandativ amuletă, cu
capetele de aur care avea în mijloc un tub de sticlă
în care se conținea o substantă de culoare albă. În
prezent, se efectuează cercetări pentru a stabili ce
substanță se conține în tub”, relatează Vlad
Vornic.
Specialiștii afirmă că trei dintre schelete cercetate
sunt de femei, iar al patrulea ar aparține unui copil.
În morminte au fost găsite mergele din sticlă, vase
din lut, fusaiole. O echipă formată din
reprezentanți ai ANA și antropologi din România
examinează, în prezent, o parte dintre piesele
descoperite și preconizează extinderea cercetărilor
în zonă, pe o suprafață de peste 2.500 de metri
pătrați.

Din punct de vedere științific, aceste descoperiri
arheologice oferă ipoteze relevante privind
geneza, specificul existenței și îndeletnicirilor,
inclusiv a cutumelor și tradițiilor religioase a
așezărilor umane care au populat teritoriul țării
noastre atît în perioade preistorice, cît și medievale.
”Este important să recuperăm aceste vestigii,
pentru că fiind unice ele vor reprezenta o colecție
importantă din tezaurul Muzeului Național de
Istorie a Moldovei. Ne bucurăm de sprijinul total al
FPM Moldova care a înțeles că este necesar să
recuperăm aceste vestigii și a companiilor de
construcție”, menționează directorul ANA.

În același timp, la Leova, în aria sistemului de
irigare reconstruit în cadrul Programului Compact,
se află în plină derulare săpăturile arheologice pe
un sit medieval, care conține mai multe morminte
colective (tumuli) cu rămășițe umane ale
popoarelor migratoare care au populat intens
localitățile din sudul țării. Sit-ul arheologic
cuprinde un teritoriu destul de mare, în jur de 2
hectare.

Prin susținerea acordată Agenției Naționale de
Arheologie, FPM Moldova dorește să contribuie la
promovarea valorilor istorico-culturale din țara
noastră, astfel încît Programul Compact să fie
asociat nu doar cu investiții în domeniul economic,
ci și cu un aport considerabil pentru valorile
noastre sociale.

În urma săpăturilor arheologice realizate la
Filipeni, r-nul Leova între 25-29 aprilie curent a
fost descoperit un mormînt colectiv de proporții
mari, care datează din sec II după Hristos. Potrivit
estimărilor echipei de arheologi, acesta a servit
pentru inhumarea căpeteniilor de triburi sarmatice.
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