
Programul ComPaCt
PRoIECtUL TRANZIȚIA LA 

AGRICULTURA PERFORMANTĂ

Programul Compact al 
Corporației Provocările 
Mileniului, implementat 
în Republica Moldova în 
perioada 2010-2015, are 
scopul să contribuie la creșterea 
veniturilor populaţiei prin 
dezvoltarea infrastructurii drumurilor, 
renovarea sistemelor de irigare și 
facilitarea trecerii la o agricultură 
performantă.

Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă, 
în cadrul Programului Compact, își propune 
să catalizeze investiţii în agricultura performantă 
prin stabilirea unui model de succes și durabil al 
sistemului de irigare și al managementului resurselor 
de apă, precum și a unui mediu instituţional și de politici 
favorabil pentru agricultura irigată. Totodată, datorită 
creșterii producției agricole performante vor fi create 
condiții pentru a spori veniturile în regiunile rurale. 

activitățile majore pentru a facilita tranziția la 
agricultura performantă țin de:

Reabilitarea a pînă la 11 sisteme de irigare; –

Reform – a Sectorului de Irigare, inclusiv prin transferul 
legal al managementului sistemelor reabilitate de la 
Guvern la 11 Asociaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru 
irigare, create cu asistența Programului Compact;

Facilitarea accesului la finanţe prin implementarea  –
Programului de credite pentru investiții în 
infrastructura post-recoltare în valoare de 12 mln. 
USD;

Creșterea Vînzărilor în Agricultura Performantă. –
 Sisteme de irigare centralizate 

care necesită a fi reabilitate.

 Localitățile beneficiare din aria 
sistemelor de irigare
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Soroca

REzULtatE aştEPtatE

Create 11 Asociații ale zz
Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigare, care 
întrunesc circa 6000 de 
producători agricoli

Peste 15 500 de hectare zz
de teren agricol au acces 
la apă pentru irigare

În jur de 5 mii de fermieri zz
instruiți în domeniul 
tehnologiilor agricole 
avansate
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