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Reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca ca model de proiect investițional  
în Republica Moldova

Pe traseul renovat Sărăteni-Soroca se lansează noi afaceri

Pentru prima dată a fost elaborat un plan de gestionare a bazinului 
hidrografic Nistru

Femeile din Republica Moldova sunt tot mai interesate de afaceri în 
agricultură

Programul Compact promovează continuarea investițiilor în sectorul de 
irigare în zona Prutului de Jos

Finalizare în termen a lucrărilor de reabilitare a sistemelor de irigare  
au fost discutate în Franța

Fermierii din aria sistemelor de irigare renovate de Programul Compact au 
primit în dar contoare mobile pentru măsurarea debitului de apă

O întreprindere de la Strășeni prestează servicii de prelucrare a nucilor 
franceze

Galerie foto

Contracte adjudecate în perioada aprilie - iunie 2015
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REABILITAREA DRUMULUI SĂRĂTENI-
SOROCA CA MODEL DE PROIECT 

INVESTIȚIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA

U nul din obiectivele de bază ale Programului 
Compact al Corporației Provocările 
Mileniului, pe lîngă reabilitarea unei porțiuni 
de traseu și a sistemelor de irigare, a fost 

dezvoltarea unor mecanisme de management eficient 
al proiectelor de infrastructură care ar putea fi replicate 
de instituțiile publice sau alte programe de asistență 
realizate în Republica Moldova.  Datorită politicilor clare ale 
Corporației Provocările Mileniului din SUA, FPM Moldova 
a reușit să implementeze transparent și obiectiv investițiile 
în infrastructura de irigare și cea rutieră. Bunele practici 
aplicate pe parcursul derulării Programului Compact pot 
fi transmise instituțiilor responsabile din domeniu pentru 
a asigura pe viitor valorificarea corectă a fondurilor și 
calitatea lucrărilor executate.

Lucrările de reabilitare a traseului au inclus reconstrucția 
a cca 96 de km, reparația a șapte poduri și construcția altor 
șapte  poduri noi, inclusiv podul de la intersecția denivelată 
Sărăteni și podul cu cale ferată  de lîngă orășelul Ghindești. 
De asemenea, au fost construite circa 22 km de trotuare în 
localitățile amplasate de-a lungul drumului, a fost iluminat 
circa 20 de km de drum, s-au instalat circa 12 km de parapet 
din metal, au fost instalate 2113 semne rutiere și peste 9000 

de obiecte reflectorizate pentru traseu în porțiunile de drum 
periculoase etc. Adițional traseului reabilitat, Programul 
Compact a reconstruit circa 10 km de drumuri locale care 
facilitează accesul la școli, primării, centre medicale etc. 
pentru locuitorii din 20 de comunități din aria drumului.

Actualmente putem afirma cu certitudine că traseul 
Sărăteni-Soroca a trecut cu brio testul sezonului rece. Ba 
mai mult, Hakob Petrosyan, managerul de proiect în cadrul 
FPM Moldova, afirmă că 60 la sută din drumul renovat a 
trecut două ierni, timp în care traseul a fost funcțional. Au 
fost depistate  doar mici defecțiuni la aplicarea marcajelor 
rutiere, care urmează a fi aplicate din nou  în timpul apropiat 
de către companiile de construcție, a precizat managerul de 
proiect. 

De calitatea drumului s-au convins jurnaliștii care au 
efectuat pe 12 iunie o vizită de monitorizare de-a lungul 
traseului. 

Adrian Bejenaru, manager tehnic al companiei de 
construcție STRABAG, care a renovat traseul de la Gura 
Camencii pînă la intersecția Drochia, a explicat calitatea 
lucrărilor de construcție prin calitatea materialelor utilizate 
și expertiza internațională a inginerilor implicați în 
Proiect. ”Au fost verificate de zeci de ori rețetele de asfalt 
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și diverse tipuri de beton pentru a atinge standardul de 
calitate internațional și a asigura o calitate înaltă drumului 
reconstruit”, a precizat Adrian Bejinaru.

Cu referire la bunele practici care trebuie preluate de către 
instituțiile și companiile din domeniu, managerul tehnic 
al companiei Strabag a menționat că este important ca 
practicile de gestionare a proiectelor de infrastructură să fie 
preluate de companiile locale pentru a crește profesioniștii 
din domeniul infrastructurii rutiere în Republica Moldova. 
”Ca profesor universitar am promovat studenților aceste 
practici, am atras tinerii studenți pentru practica de 
producție pe șantierele de construcție ca să învețe de la 
inginerii cu experiență internațională. Unii studenți au 
fost angajați ulterior în cadrul companiei Strabag pentru 
executarea proiectului de renovare a traseul, iar astăzi sunt 
deja antrenați în alte proiecte de infrastructură. Sper că 
tinerii specialiști formați să rămînă în țară și să avem resurse 
locale, pentru a-i implica în proiecte de infrastructură, 
deoarece astăzi Moldova se confruntă cu lipsa acută de 
cadre calificate în domeniu”, a explicat Adrian Bejenaru. 
Inițial, companiile de construcție Strabag și consorțiul 
de companii Onur&Summa s-au confruntat cu un deficit 
de specialiști și muncitori locali calificați în domeniul 
construcției drumurilor. ”Companiile internaționale 
implicate în Programul Compact au mobilizat echipamente 
performante: începînd de la camioane și terminînd cu 
uzine de producere a betonului și asfaltului. A fost foarte 
dificil să găsim specialiști cui am fi putut încredința să 
manevreze echipamentul performant, iată de ce a trebuit 
să aducem specialiști străini și să-i școlarizăm pe cei locali. 
Astfel, la un moment, am ajuns în situația cînd 95% din 
angajații locali au fost școlarizați de la zero în domeniu”, a 
adăugat reprezentantul Strabag. Acest fenoment se explică 
prin faptul că majoritatea specialiștilor care activează în 
domeniul infrastructurii drumurilor au fost formați în 
perioada sovietică și nu au mai urmat instruiri de calificare 
profesională adecvată, deși de atunci lucrurile în domeniul 
construcției drumurilor au avansat considerabil.

Anatol Usatîi, viceministrul transporturilor, afirmă că 
procesul de racordare a standardelor de construcție a 
drumurilor din Republica Moldova la cele internaționale 
este în derulare și este unul de durată. Anual se adoptă 
zeci de standarde din peste 1000 existente în domeniul 
construcției, a precizat viceministrul.

În contextul îmbunătățirii managementul proiectelor 
de reabilitare a infrastructurii rutiere, viceministrul 
transporturilor Anatol Usatîi a precizat că mai multe 

practici promovate în cadrul programului Compact care vor 
duce la sporirea eficienței proiectelor de infrastructură au 
fost preluate în activitatea ministerului și Administrației de 
Stat a Drumurilor. ”În primul rînd este vorba de elaborarea 
proiectelor tehnice pentru infrastructura rutieră care va 
fi reabilitată. Astăzi deja la Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii Rutiere și Administrația de Stat a Drumurilor 
revin la proiectele tehnice elaborate pentru anumite 
segmente de drum pentru a le îmbunătăți din punct de 
vedere al securității traficului rutier, pentru a spori confortul 
călătorilor și locuitorilor din aria drumurilor etc. 

Un alt aspect extrem de important, lansat de Programul 
Compact, se referă la desfășurarea achizițiilor. A fost 
preluată practica de a include experți internaționali 
independenți în comisiile de evaluare a ofertelor pentru 
a asigura obiectivitate în selectarea companiilor care 
vor efectua lucrări de reconstrucție a drumurilor. De 
asemenea, deja a fost instalată o tablă interactivă în cadrul 
Administrației de Stat a Drumurilor unde în ziua deschiderii 
ofertelor sunt plasate în regim curent informațiile despre 
ofertele prezentate, astfel încît toți participanții să vadă 
imediat ofertele propuse, sporind, astfel, transparența și 
credibilitatea într-un proces echitabil.

Au început să fie organizate campanii largi de informare 
a companiilor de construcții locale și internaționale despre 
achizițiile lansate, pentru a asigura o participare largă și 
pentru a putea alege cel mai bun ofertant din mai mulți 
participant”, a spus viceministrul.

Cu referire la bunele practici care trebuie preluate de către 
instituțiile și companiile din domeniu, managerul tehnic 
al companiei Strabag a menționat că este important ca 
practicile de gestionare a proiectelor de infrastructură să fie 
preluate de companiile locale pentru a crește profesioniștii 
din domeniul infrastructurii rutiere în Republica Moldova.  
Drumul Sărăteni-Soroca a fost proiectat și construit 
cu o durată de exploatare de 20 de ani în cazul în care 
va fi întreținut adecvat. Este importantă și atitudinea 
comunităților din aria traseului, deoarece locuitorii acestor 
sate trebuie să manifeste responsabilitate față de bunurile 
renovate.

Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM Moldova, 
a ținut să menționeze că reconstrucția traseului Sărăteni-
Soroca reprezintă încrederea poporului american în viitorul 
Republicii Moldova. Drumul modern va cataliza noi investiții 
în lansarea sau dezvoltarea afacerilor în comunitățile 
amplasate de-a lungul traseului și va impulsiona fluxul de 
transport și de turiști în regiunea de nord a țării.
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Primarul satului Ghindești, Mihai Bulat spune 
că drumul de la Sărăteni pînă la Soroca era 
complet distrus. ”După reabilitare, situația 
s-a schimbat radical. Toți cei care parcurg 

acest traseu apreciază calitatea lucrului care s-a făcut.  
Este un drum internațional foarte important care 
leagă capitala Republicii Moldova cu orașele nordice, 
dar și cu Ucraina. Înainte de reabilitare, drumul era 
ocolit de către oameni. Acum ei sunt foarte mulțumiți 
și reușesc să se deplaseze într-un timp mult mai scurt 
de la Chișinău pînă la Ghindești și mai departe. Cred 
că toate localitățile prin care trece drumul au avut 
doar de cîștigat, respectiv și localnicii. Putem afirma 
cu certitudine că avem un drum european. Ne dorim 
ca drumurile locale să arate la fel de bine. Datorită 
Programului Compact în orășel au fost reabilitați 600 
m de drum. Avem mult de lucru la acest capitol, dar 
sursele de care dispunem în primărie nu ne permit să 

reabilităm drumurile. Am făcut calcule, doar cu ajutorul 
investițiilor străine vom reuși”, a declarat Mihai Bulat. 

Edilul menționează că după reparația drumului la 
primărie sunt depuse cereri de la localnici care doresc 
să procure teren de-a lungul traseului pentru a deschide 
o afacere. Pînă la moment însă nu au fost eliberate 
autorizații în acest scop. ”Avem inițiative de a construi 
depozite pentru producție, acordarea serviciilor 
tehnice, urmează însă să negociem prețul pentru 
procurarea sau arenda terenurilor pentru construcții”. 

Dumitru Condrea este un tînăr din satul Ghindești, 
raionul Florești, care a decis să-și lanseze propria afacere 
și a construit o spălătorie auto lîngă traseul Sărăteni-
Soroca. ”Intenționam să deschid spălătoria cu cîțiva ani 
în urmă, dar am tot amînat din lipsa de resurse financiare. 

Cînd a început reabilitarea traseului Sărăteni-Soroca 
aveam elaborat business-planul și am început construcția 
spălătoriei. Am apelat la Fondul Provocările Mileniului 
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Moldova ca să ne includă în proiect intrarea spre spălătorie 
pentru a avea acces la drumul principal”, spune tînărul. 

”Consider că reconstrucția drumului este un lucru 
benefic pentru cei ce traversează acest traseu, pentru 
localnici, dar și pentru afacerea pe care am lansat-o. 
Datorită drumului bun a crescut semnificativ fluxul de 
transport, circulă mai multe TIR-uri – și, respectiv avem 
un număr mai mare de clienți. Spălăm toate tipurile de 
mașini, inclusiv TIR-uri. Autocamioanele de mare tonaj 
vin preponderent din regiunea Ucraina, Transnistria – 
acolo drumurile sunt de calitate proastă, mașinile ajung 
murdare. Cred că ar fi bine să fie stabilită o amendă 
pentru ca mijloacele de transport să circule curate pe 
trasee. Le văd de multe ori trecînd pe traseu – drumul 
este curat, iar mașina plină de noroi. Pentru ca afacerea 
mea, dar și țara să prospere ar trebui să fie reabilitate 
și alte drumuri de mai departe, chiar și traseul Florești-
Bălți care este de o calitate foarte proastă. Comparativ 
cu drumul care s-a făcut la noi diferența este ”cosmică”, 
spune Dumitru Condrea, director al Condrauto-Prim SRL.

Drumul Sărăteni-Soroca a fost reconstruit și 
modernizat în cadrul Programului Compact în 
perioada anilor 2012-2014 și a fost dat în exploatare 
în luna octombrie 2014. Pentru reabilitarea acestui 
traseu Guvernul SUA a investit prin intermediul 
Programului Compact peste 100 de milioane USD.

Lucrările de reabilitare a drumului au inclus renovarea 
a 95,5 km de drum național, reparația a șapte poduri și 
construcția a altor șapte  poduri noi, inclusiv podul de la 
intersecția denivelată Sărăteni și podul cu cale ferată  de 
lîngă orășelul Ghindești. De asemenea, au fost construite 
circa 22 km de trotuare în localitățile amplasate de-a lungul 
drumului, a fost iluminat circa 20 de km de drum, s-au 
instalat circa 12 km de parapet metalic, au fost instalate 
2113 semne rutiere și peste 9000 de obiecte reflectorizate 
pentru traseu în porțiunile de drum periculoase etc.

Adițional traseului reabilitat, Programul Compact a 
reconstruit mai multe porțiuni de drumuri locale care 
facilitează accesul la școli, primării, centre medicale etc. 
pentru locuitorii din 20 de comunități din aria drumului.
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După cîteva runde de consultări publice a 
fost definitivat proiectul final al Planului 
de gestionare a bazinului hidrografic 
Nistru, elaborat de Ministerul Mediului 

în colaborare cu FPM Moldova. Documentul derivă 
din Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și a fost 
formulat în conformitate cu prevederile Legii Apelor și 
a Directivei Cadru a UE privind Apa. Planul vizează doar 
partea Bazinului Hidrografic Nistru de pe malul drept al 
fluviului în limitele Republicii Moldova.

Unul din principiile de bază aplicat în procesul de elaborare 
a acestui document a fost principiul participativ. Astfel, 
pentru informarea și implicarea cît mai largă a publicului 
în elaborarea Planului de gestionare a bazinului hidrografic 
Nistru, Ministerul Mediului cu suportul Programului 
Compact a întreprins cîteva tipuri de activități care au 
urmărit în principiu două scopuri: (a) mobilizarea publicului 
și a tuturor părților interesate în elaborarea planului 
prin facilitarea consultărilor și colectarea contribuțiilor 

la elaborarea planului, care au fost analizate pe parcurs 
și selectate pentru a fi incorporate ulterior în plan și în 
programul de măsuri pentru consolidarea calității planului 
de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru; 
(b) instituirea unui  mecanism care ar asigura participarea 
publicului atît în monitorizarea implementării proiectului, 
dar și în actualizarea și revizuirea lui în următoarele cicluri, 
precum și elaborarea următorului plan de gestionare.

Pentru mobilizarea și implicarea cît mai largă a 
tuturor părților interesate în elaborarea planului au fost 
organizate ateliere cu specialiștii de ramură, întruniri de 
lucru cu specialiști din instituțiile implicate în gestionarea 
resurselor de apă și asigurarea calității apei, interviuri 
individuale cu experți, consultarea partenerilor externi 
care asigură asistență tehnică în domeniul mediului și 
sesiuni de consultări publice deschise pentru participarea 
largă a părților interesate.

Planul abordează presiunile și impactul pe care le 
suportă mediul acvatic în Districtul Bazinului Hidrografic 
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Nistru (DBHN) și măsurile necesare pentru a le diminua 
în scopul îmbunătățirii  calității apei și stării generale a 
mediului. 

Districtul Bazinului Hidrografic Nistru (DBHN) ocupă 
2/3 din teritoriul țării și include  rezervații naturale, rîuri 
mici, lacuri și alte corpuri de apă. Apa constituie condiția 
esențială pentru aceste landșafturi, flora și fauna  sălbatică,  
și este vitală pentru cei ce locuiesc și muncesc acolo. 

În prezent, doar apa fluviului Nistru poate fi folosită în 
scopuri potabile, de irigare și agrement, în timp ce apa 
afluenților săi este poluată. 

Planul prevede mai multe acțiuni ce vor fi întreprinse 
pe parcursul a șase ani pentru a asigura gestionarea, 
protecţia şi folosinţa eficientă a resurselor de apă şi ale 
ecosistemelor conexe districtului bazinului hidrografic al 
fluviului Nistru, în vederea realizării obiectivelor de mediu 
pentru apele de suprafaţă, apele subterane şi zonele 
protejate în limitele districtului bazinului hidrografic. 
Acest plan va avea o evoluție de implementare și revizuire 
ciclică o dată la fiecare 6 ani, primul ciclu va fi finalizat 
în anul 2022. Datorită complexității obiectivelor de mediu 
realizarea lor va depăși termenul de 6 ani, determinat 
pentru documentul respectiv.

Procesul de selectare a măsurilor de implementare 
a planului de gestionare are la bază analiza informației 
disponibile și a rezultatelor studiilor și observărilor  
privind starea actuală a resurselor de apă în cadrul DBHN. 

Planul abordează în primul rînd următoarele probleme 
majore de mediu identificate în DBHN: 

• Poluarea cu substanțe organice provenite din 

deversările de ape uzate neepurate, care afectează flora 
și fauna acvatică, și starea apelor în ansamblu;
• Poluarea cu nutrienți care se manifestă în 
eutrofizarea apelor ca urmare a deversării apelor 
uzate neepurate corespunzător, practicilor agricole 
și industriale neprietenoase mediului și neadaptate 
noilor cerințe;
• Poluarea cu substanțe prioritare, care includ 
micropoluanți organici, metale grele, de rînd cu  pesticidele, 
care cauzează probleme și în concentrații mici;
• Alterările hidromorfologice, care includ schimbarea 
cursului natural al rîului, deconectarea zonelor umede, 
schimbarea regimului hidrologic al rîului, deteriorarea 
diversității biologice acvatice, toate avînd un impact 
considerabil asupra mediului acvatic;
• Poluarea apelor subterane drept urmare a gestionării 
iresponsabile, neconforme cerințelor, care se manifestă 
prin lipsa lucrărilor de recondiționare, a zonelor de 
protecție și abandonarea în stare nesigilată a sondelor 
și fîntînilor arteziene și expunerea lor directă riscului 
de poluare. 

Documentul, elaborat în consultare cu Comitetul DBHN, 
urmează să fie adoptat de Guvern, iar ulterior implementat 
de Ministerul Mediului și instituțiile ramurale. Pentru 
realizarea cu succes a planului Ministerul Mediului 
va colabora activ și eficient cu alte autorități centrale, 
Agențiile de Dezvoltare Regională, Autoritățile publice 
locale, societatea academică și  civilă, care vor ține cont 
de prioritățile planului si vor contribui la realizarea lor în 
cadrul strategiilor sectoriale, regionale și locale etc.
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Deși activează în agricultură și duc pe umerii 
lor povara muncilor în cîmp, puține femei 
din Republica Moldova sunt conducătoare 
ale afacerilor în acest domeniu. Totuși, în 

ultimii ani, femeile din țara noastră devin tot mai active și 
interesate să gestioneze o afacere în agricultură. 

”Eu nu am studii în domeniu agricol. Am absolvit 
facultatea de Asistență Socială și Pedagogie în România, 
dar am obținut multă experiență în domeniul agricol chiar 
din familie”, spune Elena Creciun, o tînără antreprenoare 
din satul Roșcani, raionul Anenii Noi. 

Elena afirmă că este la început de cale în agricultură. 
”Tatăl meu este cel care m-a călăuzit și continuă să 
facă acest lucru. De la părinți vine și dragostea pentru 
pămînt. Părinții mei nu au fost plecați peste hotare, 
cu toate că la noi în localitate s-a înregistrat o plecare 
masivă. Prelucrăm mai mult de 4 hectare de teren 
agricol. Avem o plantație de viță de vie, livadă de prune, 
pepeni verzi, dar și porumb, orz, grîu, floarea soarelui. 
Nu m-am gîndit anterior să mă ocup de acest domeniu, 
pentru că mi se părea că nu există perspective, nu este 
profit. Între timp am studiat și am aflat despre proeicte 
de suport în agricultură. Am înțeles că agricultura poate 

deveni o afacere profitabilă dacă știi cum să produci 
și cum să o dezvolți. Aș vrea pe viitor să continui să 
muncesc în acest domeniu. Eu vreau să mă concentrez 
pe agricultura ecologică, să producem fiecare așa cum 
am produce pentru noi – sănătos. Însă visul cel mare al 
meu rămînă înființarea unei mini ferme de vaci ”, declară 
tînăra antreprenoare.

”Avem mari speranțe și planuri legate de irigare. Este un 
motiv care ne determină încă o dată  în plus să plantăm în 
anii următori  culturi care necesită apă. Am devenit membri 
ai AUAI de la Roșcani anul trecut, atunci am achitat 
primele cotizații. În prezent toată lumea așteaptă apă. Apa 
înseamnă viață, apa înseamnă să-ți vezi cultura protejată și 
rezultatul muncii depuse. Noi nu dorim să vindem terenul 
agricol. Sperăm să avansăm prin irigare, să avem culturi 
performante”, menționează Elena Creciun.  

Ioana Melnic din comuna Jora de Sus, raionul Orhei, a 
ales să activeze în agricultură încă din tinerețe. A studiat 
la Colegiul de Viticultură și Vinificație de la Stăuceni, iar 
ulterior la Facultatea de Pomicultură și Legumicultură a 
Institutului Agricol. ”Primele experiențe le-am dobîndit 
fiind repartizată în sovhozul “Nistru” de la Jorile. Era o 
gospodărie foarte dezvoltată pe acele timpuri. Creșteam în 
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FEMEILE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
SUNT TOT MAI INTERESATE DE AFACERI 

ÎN AGRICULTURĂ
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laborator material devirozat de căpșuni și pomi fructiferi. 
A fost o experiență care mi-a determinat viitorul”, spune 
Ioana Melnic. 

Femeia-fermier relatează că în anii 90, cînd au fost 
repartizate terenurile agricole, a fost o perioadă dificilă 
pentru cei de la Jorile. ”Trebuie să recunosc că sărăcia 
ne dobora, copiii creșteau și odată cu ei și nevoile. Am 
fost nevoită să plec peste hotare. Soțul a rămas acasă și 
cu eforturi conjugate  am reușit în anul 2002 să punem 
pe picioare o gospodărie țărănească (GȚ). Am început 
să producem puieți. Am stat peste hotare mai mulți ani, 
inițial 2 ani și jumate fără a veni acasă, ulterior am început 
să merg doar la sezon, lucram în hoteluri în calitate de 
menajeră. Vreau să menționez că banii pe care i-am adunat, 
muncind peste hotare ne-au ajutat să ridicăm gospodăria și 
să ne dezvoltăm”, afirmă antreprenoarea. 

GȚ Ioana Melnic prelucrează la moment circa 36 de 
hectare de teren agricol. Ramura de bază este creșterea 
puieților și producerea fructelor. Femeia nu și-a asumat în 
totalitate gestionarea afacerii, îi este alături soțul, care se 
ocupă de toate lucrările din cîmp. 

Acum opt ani, GȚ s-a asociat neoficial cu alte 2 
gospodării și prelucrează împreună circa 200 hectare de 
teren. Fiecare din asociați deține livezile și terenurile 
proprii, dar comercializează producția împreună. 
Gospodăriile produc aceleași soiuri de fructe, respectă 
aceleași tehnologii. Anual, cele 3 gospodării produc 
împreună circa 500 mii de pomi. Recent, membrii grupului 
au reușit să înregistreze o cooperativă de întreprinzător 

DTV-PLANTAGRO. Administrator al cooperativei este 
Ioana Melnic. În timpul apropiat membrii cooperativei 
doresc să acceseze un credit și să înceapă construcția unui 
depozit frigorific pentru păstrarea fructelor.

Ioana Melnic apreciază înalt cotribuția Programului 
Compact la reabilitarea sistemelor de irigare. ”Sistemul de 
irigare de irigare de la Lopatna a fost reabilitat din temelie, 
am primit un șir de instruiri și cunoștințe cum să-l utilizăm 
corect. Irigarea este foarte importantă pentru gospodăriile 
agricole. În luna mai anul curent nu am avut ploi, în acea 
perioadă pe cîmpurile noastre 4 sisteme de irigare BAUER 
au lucrat fară întrerupere. Noi am irigat tot ce a fost posibil 
de irigat, datorită faptului că am avut acces la apă. Vă 
spun sincer că oamenii nu au crezut că vor avea această 
posibilitate. Acum toți sunt în căutarea echipamentului 
necesar pentru irigare. 

Femeia consideră că prețul apei, stabilit de asociație nu 
este mare. Este vorba de 3 lei pentru un metru cub de apă - 
1,5 lei dintre care statul îi întoarce sub formă de subvenție. 
Antreprenoarea afirmă că a irigat și în perioada cînd 
sistemul vechi era distrus și funcționa parțial. ”Înregistram 
pierderi enorme, dar irigam pentru că pepiniera, dar și 
legumele nu rezistă fără apă. Am achitat și cîte 4-5 lei 
pentru un metru cub de apă, dar nu am abandonat afacerea 
în agricultură. Da, agricultura este o afacere. Noi în Moldova 
nu prea avem de ales în ce domeniu să activăm, nu avem 
industrie, suntem o țară agrară. Este ramura în care vom 
activa încă mulți ani, iar experiența obținută încercăm să o 
transmitem și copiilor noștri”, mai spune doamna. 

COMPACT MOLDOVA | TRIMESTRUL  II, 2015
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Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM 
Moldova) și reprezentanța Corporației 
Provocările Mileniului din SUA (CPM) 
au organizat recent o masă rotundă cu 

participarea instituțiilor finanțatoare care activează în 
Republica Moldova pentru a le prezenta oportunitățile 
investiționale în agricultură şi mediu înconjurător din 
zona Prutului de Jos.

FPM Moldova a prezentat participanților activitățile 
de renovare a sistemului de irigare Chircani-Zîrnești, 
unde sunt reconstruite 10 module de irigare din 17 
proiectate, pentru care Programul compact a investit 
peste 13 milioane USD. Urmare a reabilitării celor 10 
module de irigare de către Programul Compact circa 2 
600 de hectare din zona Chircani-Zîrnești vor putea fi 
irigate. Rămîn nereabilitate 7 module de irigare care 

cuprind suprafața de pînă la 1800 de hectare.
Sistemul de irigare Chircani-Zîrneşti este amplasat 

la un nivel mai jos de rîul Prut și cuprinde circa 4.5 mii 
hectare și peste 700 de utilizatori de exploatații agricole. 
Solurile din zonă sunt potrivite pentru creşterea 
legumelor, regiunea avînd o istorie lungă de cultivare a 
legumelor. Adițional la reabilitarea sistemului de irigare 
Chircani-Zîrnești, Programul Compact renovează cca 80 
de km de canale de drenaj, care cuprind o suprafață de 
peste 4 000 hectare de teren agricol.

În acest context, FPM Moldova a propus instituțiilor 
finanțatoare să investească în reconstrucția celorlalte 
module de irigare, care au o valoare estimativă de circa 
9 milioane USD, pentru a extinde accesul fermierilor din 
zonă la apa pentru irigare, ceea ce le va permite fermierilor 
să cultive produse agricole de valoare înaltă.

PROGRAMUL COMPACT 
PROMOVEAZĂ CONTINUAREA 

INVESTIȚIILOR ÎN SECTORUL DE 
IRIGARE ÎN ZONA PRUTULUI DE JOS
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Totodată, în cadrul evenimentului s-au discutat 
oportunităţile de investiţii din zona raionului Cahul, 
care necesită o abordare specială, corelată cu cerințele de 
protecție a mediului înconjurător. FPM Moldova și CPM 
au lansat un apel comunităţii donatorilor, încurajîndu-i să 
investească în efectuarea studiilor care ar permite luarea 
unor decizii corecte privind valorificarea potențialului 
agricol al terenurilor și al potențialului de zonă umedă al 
terenurilor din preajma rîului Prut. 

La deschiderea evenimentului, directorul executiv al 
FPM Moldova Valentina Badrajan a menționat faptul că 
la moment FPM Moldova finalizează reabilitarea celor 
10 sisteme de irigare,  fiind prima instituție care a inițiat 
acest proces, foarte mult așteptat de producătorii agricoli.

Prezentă la eveniment, directorul de țară al Corporației 
Provocările Mileniului (SUA),  Leslie McCuaig și-a 
exprimat speranța că donatorii și potențialii investitori 
vor fi interesați de investițiile în agricultura performantă 

din Moldova în zona Prutului de Jos și crede că există un 
potențial ca fructele și legumele moldovenești să ajungă 
pe piețe importante. De asemenea, oficialul american a 
accentuat că pentru a realiza acest obiectiv, sistemele de 
irigare care sunt reabilitate trebuie să fie gestionate eficient 
de către Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare în 
exercițiu Ion Sula a salutat participanții la eveniment și a 
ținut să menționeze contribuția organizațiilor donatoare 
la reanimarea agriculturii din Moldova, inclusiv la 
reabilitarea sistemelor de irigare. ”Reabilitarea sistemelor 
de irigare în cadrul Programului Compact este un suport 
considerabil pentru agricultorii noștri și o speranță 
pentru calitatea produselor agricole autohtone. Credem 
că dezvoltarea zonei Prutul de Jos va contribui la o 
agricultură performantă în localitățile care vor beneficia 
de sistemul de irigare Chircani-Zîrnești”, a accentuat 
ministrul.
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FINALIZARE ÎN TERMEN A LUCRĂRILOR 
DE REABILITARE A SISTEMELOR DE 

IRIGARE AU FOST DISCUTATE ÎN FRANȚA
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O misiune a Fondului Provocările Mileniului 
Moldova a efectuat recent o vizită în Franța 
în cadrul căreia a discutat cu conducerea 
companiei SADE despre lucrările de 

reabilitare în cadrul programului Compact a sistemelor de 
irigare Blindești, Grozești, Leova și Jora de Jos.

Părțile au vorbit despre finalizarea cu succes și în 
termen a lucrărilor de reconstrucție a sistemelor de 
irigare, proceduri administrative și financiare specifice 
fazei de încheiere a Programului Compact, detalii despre 
distribuirea responsabilităților în perioada post Compact 
și preluarea obligațiunilor de către entitatea succesoare – 
Agenția ”Apele Moldovei”. 

De asemenea, echipa FPM Moldova a vizitat în Paris două 
șantiere de lucru pe care erau executate lucrări de extragere 
a energiei geotermale care este utilizată la alimentarea 
locuințelor cu agent termic și apă caldă la costuri mici.

Toate aceste tehnologii se încadrează în politica 
promovată de către statul francez în domeniul securității 
energetice și sporirea surselor alternative de energie, care 
în ultimii ani capătă o însemnătate deosebită în contextul 
schimbărilor climaterice la nivel global și epuizării 
stocurilor de resurse ale energiei convenționale.

În cadrul misiunii, reprezentanții FPM Moldova s-au 
întîlnit cu conducerea companiei EGIS EAU, contractată 
pentru prestarea supraveghere a lucrărilor de reabilitate 
a sistemelor centralizate de irigare. Au fost abordate 
subiectele ce se referă la aranjamentele în perioada 
post Compact și responsabilitățile părților, dar și despre 
posibilitatea unei eventuale extinderi a contractului 

pentru perioada de notificare a defectelor, precum și rolul 
instituției succesoare.  

Programul misiunii FPM Moldova a inclus de asemenea și 
participarea la expoziția în domeniul irigării, organizată în 
orașul Montpellier. Echipa FPM Moldova a avut posibilitate 
să facă cunoștință cu noile tehnologii în domeniul 
funcționării sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă și 
irigare, echipamentelor de contorizare și măsurarea apei 
utilizate, echipamentelor de automatizare și supraveghere 
a sistemelor de irigare, materialelor și echipamentelor, 
precum și alte tehnologii performante care pot fi aplicate și 
în Republica Moldova. 

Misiunea s-a încheiat cu o vizită la Asociația Utilizatorilor 
de Apă ”Canal De Gignac” din orășelul Gignac situat la 30 
km de Montpellier, fondată în  secolul XIX (în 1812) în baza 
unui canal de apă artificial, construit de către comunitate 
pentru a aduce apa de la 8 km din munți. Asociația cuprinde 
o suprafața de irigare de circa 3000 hectare.

”Este uimitor să afli că un lucru construit cu atîția ani 
urmă, pe un traseu muntos incredibil de dificil, este foarte 
bine păstrat și se află in continuă modernizare, astăzi 
deservind peste 11 localități din vecinătatea canalului”, 
spune Sergiu Iuncu, director al proiectului Tranziţia la 
Agricultura Performantă în cadrul FPM Moldova. 

Specialistul a declarat că vizita la Asociație a fost 
foarte utilă în aspect de practici care pot fi preluate și 
aplicate în asociațiile din Republica Moldova, în special la 
capitolul gestiune, colectare a cotizațiilor de membru, rol 
al comunității și a organului public local, cadrului legal și 
contribuția organelor publice centrale.
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FERMIERII DIN ARIA SISTEMELOR DE 
IRIGARE RENOVATE DE PROGRAMUL 

COMPACT AU PRIMIT ÎN DAR CONTOARE 
MOBILE PENTRU MĂSURAREA 

DEBITULUI DE APĂ
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Fondul Provocările Mileniului Moldova a oferit 
Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare 
Criuleni și Lopatna  22 de contoare mobile de 
apă care vor fi utilizate de către fermieri pentru 

irigarea terenurilor agricole. Contoarele au fost procurate 
din fondurile Programului Compact al Guvernului SUA 
și vor completa asistența oferită dezvoltării sectorului de 
irigare din Republica Moldova.

Contoarele sunt ușor de manevrat, datorită faptului 
că sunt portabile și pot fi mutate de la un teren la altul, 
în funcție de graficul de irigare.  Contoarele mobile de 
apă reprezintă echipamente moderne utilizate pe larg 
în sistemele de irigare din lume, dar aplicate pentru 
prima dată în Republica Moldova la irigarea terenurilor. 

Inovația tehnică pe care o prezintă apometrele respective 
constă în posibilitatea de a se opri automat, imediat ce 
volumul de apă prevăzut pentru irigarea unui anumit teren a 
fost atins, oferind astfel posibilitate de a cuantifica  și a doza 
exact debitul de apă necesar culturilor agricole. Datorită 
apometrelor mobile, fermierii vor plăti exclusiv pentru 
apa consumată, realizînd economii și excluzînd achitarea 
eventualelor pierderi de apă din rețeaua de distribuție. 

”Contoarele vor putea fi utilizate pe diferite tipuri de 
exploatații agricole, indiferent de culturile plantate. Sunt 

net superioare contoarelor utilizate în timpul sovietic și 
sperăm ca fermierii să aprecieze faptul că pot beneficia de 
echipamente moderne pe terenurile lor”, a menționat Ion 
Bușneac, directorul Asociației Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigare Lopatna. 

În scopul utilizării corecte a echipamentelor date, 
echipa de ingineri ai FPM Moldova a realizat o sesiune 
de instruire pentru operatorii stațiilor de pompare și 
fermierii din cadrul asociațiilor Lopatna și Criuleni.

Pînă la finele lunii august curent FPM Moldova va 
distribui 200 de apometre mobile în valoare de cca 74 000 
USD la toate Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare  
(AUAI) din aria celor 10 sisteme de irigare reconstruite 
din fondurile Programului Compact. Adițional, AUAI 
vor fi dotate și cu alte tipuri de echipamente, cum ar fi 
pompe mobile, tractoare, remorci, echipament mic pentru 
irigare care vor ajuta fermierii la întreținerea sistemelor 
reabilitate. 

Dezvoltarea sectorului de irigare este unul din 
obiectivele Programului Compact, semnat la începutul 
anului 2010 între Guvernul Republicii Moldova și 
Corporația Provocările Mileniului, în numele Guvernul 
SUA. Programul Compact a investit în renovarea a 10 
sisteme de irigare cca 80 de milioane USD. 
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O ÎNTREPRINDERE DE LA STRĂȘENI 
PRESTEAZĂ SERVICII DE PRELUCRARE A 

NUCILOR FRANCEZE

”În anul 2003 am primit o propunere de la o 
companie franceză de a presta servicii de decojire, 
sortare și ambalare a nucilor. A fost anul în care 
am format întreprinderea Vild Vast Prest SRL. 

Lucrăm cu întreprinderea franceză pînă în prezent și sperăm 
să colaborăm și în viitor cu ei. Primim nuclile le decojim, le 
sortăm după calitate, culoare, mărime, le ambalăm în cutii 
a cîte 10 kg și le exportăm către compania franceză. Suntem 
doi asociați care gestionăm întreprinderea de la fondare 
și pînă în prezent”, relatează Veaceslav Rusu, director al 
Vildvast Prest SRL. 

La fondare, unitatea de producție colecta marfă doar de 
pe piața locală, iar ulterior o exporta în Franța. Începînd cu 
anul 2004 întreprinderea franceză a început să transmită 
producția în coajă, iar Vildvast Prest presta servicii de 
prelucrare a nucilor. 

Coproprietarul întreprinderii, Lilia Rusu afirmă că în anii 
precedenți reușeau să prelucreze o cantitate de circa 600 

tone de nuci. În ultimii ani căntitățile au scăzut din cauza 
lipsei unui depozit propriu care să permită deschiderea mai 
multor locuri de muncă, dar și prelucrarea mărfii în condiții 
bune. 

”În anul 2014 am reușit să construim un depozit cu 
o suprafață de 1540 m2. Terenul pentru depozit l-am 
procurat din surse proprii, carcasa a fost edificată dintr-un 
credit contractat de la o bancă, iar construcția în sine am 
realizat-o accesînd un credit prin intermediul Programului 
Compact. Împrumutul a constituit 170 mii euro. Am 
procurat din acești bani: stație de epurare, panouri 
sandwich, uși, ferestre, am achitat servicii de montare a 
panoului și podelelor. Am ales Programul Compact pentru 
că ne-a oferit posibilitatea de a fi scutiți de taxele vamale 
și TVA. Este un aspect foarte important pentru noi. La 100 
mii euro, cît a costat o parte din echipament  pe care l-am 
importat, suma de care am fost scutiți este semnificativă”, 
spune Lilia Rusu. 

COMPACT MOLDOVA | TRIMESTRUL  II, 2015
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Fondatorii Vildvast Prest SRL afirmă că noile condițiile 
de muncă vor permite ca întreprinderea să activeze și în 
perioada de vară, în cazul în care va dispune de materie 
primă. Pe lîngă spațiul de prelucrare și păstrare a nucilor, 
depozitul este prevăzut cu 3 camere frigorifice în care 
pentru viitor proprietarii intenționează să păstreze nu doar 
nuci, dar și căpșuni, vișine. 

În prezent, unitatea de prelucrare colectează miez 
de nuci și de pe piața locală. ”Este foarte complicat să 
colectăm cantități mari pe piața moldovenească, anume 
din cauza că omul simplu de la țară nu înțelege că 
trebuie să prezinte acte atunci cînd vinde marfă, îi este 
frică să fie impozitat. În cazul în care nu sunt prezentate 
acte, la rîndul nostru nu putem demonstra proveniența 
mărfii. Colectăm marfa doar în baza actelor de achiziție. 
Respectăm și normele de calitate a miezului de nuci. 
Producția merge mai întîi la laborator unde se fac analize 
se verifică dacă nu conține impurități, insecte, viermi 
sau metale grele. Obținem actul expertizei fitosanitare 
și ulterior marfa poate merge la export. Certificăm marfa 
în dependență de cerințele cumpărătorului”, a informat 
directorul întreprinderii. 

”Avem probleme și la capitolul forță de muncă. Oamenii 
nu prea vor să  lucreze fizic, preferă să se înregistreze la 
oficiul forței de muncă și să beneficieze de ajutor de șomaj. 
Ei spun că decît ar veni să muncească este mai avantajos să 
stea acasă și să primească aceeași bani. Au fost ani în care 
am avut și pînă la 220 de angajați. Dispuneam și de transport 
– două autocare proprii care aduceau și duceau muncitorii și 
sperăm să angajăm din nou transport la un flux mai mare de 
muncitori  de pe același traseu. ”, a spus Lilia Rusu.  

Cei doi antreprenori consideră că afacerea în care 

investesc este una de succes și speră ca în următorii ani 
să poată lucra cu producție din Republica Moldova. ”Este 
adevărat că se plantează livezi, dar ele vor intra pe rod abia 
peste 5 ani. Asta ar însemna că în următorii 5 ani noi vom 
avea front de muncă, iar succesele pe care ni le dorim o să 
apară. Nu avem în experiența noastră un precedent cînd 
am vîndut marfa și nu am obținut profit”, menționează 
Veaceslav Rusu. 

Pentru viitor întreprinderea și-ar dori mai mulți 
cumpărători pe piața internațională, dar și o nouă lege în 
domeniul achizițiilor. 
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Cetatea Soroca

Jurnaliștii monitorizeaza traseul renovat

Popas Alexandru cel Bun
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Sensul giratoriu în apropierea orașului Soroca

Soroca. Discuții cu jurnliștii

Traseul Sărăteni-Soroca. Securitatea pietonilor
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CONTRACTE ADJUDECATE ÎN
Nr. procurării: 
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului: 
400
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Shopping
Adjudecat: 
Moldasig S.A. (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
MDL 1,058.40
Data adjudecării: 
4/24/2015
Durata contractului: 
4/23/2016
Scopul contractului: 
Asigurare auto AORCA 2015 (Ford Tourneo)

Nr. procurării: 
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului: 
401
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: Shopping
Adjudecat: 
Moldasig S.A. (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
MDL 882.00
Data adjudecării: 
5/7/2015
Durata contractului: 
5/6/2016
Scopul contractului: 
Asigurare auto AORCA 2015 (Dacia Duster 1)

Nr. procurării: 
NPP/PA&A/NCS/S/106
Nr. contractului: 
402
Project: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Shopping
Adjudecat: 
Moldasig S.A. (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
MDL 882.00
Data adjudecării: 
5/7/2015
Durata contractului: 
5/6/2016
Scopul contractului: 
Asigurare auto AORCA 2015 (Dacia Duster 2)

Nr. procurării: 
NPP/PA&A/W/DC/40
Nr. contractului: 
403
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Contractare directă
Adjudecat: 
Ceventa SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
MDL 125,284.73
Data adjudecării: 
4/17/2015
Durata contractului: 
5/16/2015
Scopul contractului: 
Lucrări de renovare a spaţiilor adiţionale 
de arhivare pentru FPM Moldova 

Nr. procurării: 
NPP/PA&A/G/S/171
Nr. contractului: 
n/a
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Shopping
Adjudecat: 
Autotyres SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
MDL 14,000.00
Data adjudecării: 
04/22/2015
Durata contractului: 
Termen scurt
Scopul contractului: 
Cauciucuri de vară pentru vehicule

Nr. procurării: 
PP9-A4/PA&A/CS/CQS/23
Nr. contractului: 
404
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Shopping
Adjudecat: 
BDR Associates - Strategic Communica-
tion SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
$25,990.00
Data adjudecării: 
4/23/2015
Durata contractului: 
8/31/2015
Scopul contractului: 
Strategia de mesaje pentru închiderea 
programului Compact

Nr. procurării: 
PP9-A4/PA&A/NCS/S/54
Nr. contractului: 
405
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Shopping
Adjudecat: 
SC Elan Poligraf SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
$11,081.89
Data adjudecării: 
4/30/2015
Durata contractului: 
8/30/2015
Scopul contractului: 
Servicii de design, machetare şi impri-
mare pentru activităţile de închidere a 
programului Compact 

Nr. procurării: 
PP9-A4/PA&A/NCS/S/55
Nr. contractului: 
406
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Shopping
Adjudecat: 
AGE QUOD AGIS SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
$24,500.00
Data adjudecării: 
4/22/2015
Durata contractului: 
10/31/2015
Scopul contractului: 
Servicii de logistică pentru activităţile de 
închidere a programului Compact 

Nr. procurării: 
PP9-NMA5/PA&A/CS/SSS/12
Nr. contractului: 
438
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Selectare dintr-o singură sursă
Adjudecat: 
Marcela Eşanu (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
$5,040.00
Data adjudecării: 
6/1/2015
Durata contractului: 
11/30/2015
Scopul contractului: 
Asistent arhivare şi administrativ
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Nr. procurării: 
NPP/PA&A/CS/SSS/13
Nr. contractului: 
439
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Selectare dintr-o singură sursă
Adjudecat: 
Natalia Para (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
n/a, suma contractului urmează a fi achitată 
în baza comisionului zilnic de US$ 50.00 
Data adjudecării: 
5/22/2015
Durata contractului: 
8/31/2015
Scopul contractului: 
Consultant individual pentru sistematiza-
rea şi arhivarea documentelor contabile

Nr. procurării: 
PP9-A5/THVAP/G/S/52
Nr. contractului: 
440
Activitate: 
Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă
Metoda procurării: 
Shopping
Adjudecat: 
Bermad CS LTD (Israel)
Valoarea totală a contractului: 
$71,840.00
Data adjudecării: 
5/28/2015
Durata contractului: 
8/6/2015
Scopul contractului: 
Supape de contorizare automate

Nr. procurării: 
PP9-NMA5/THVAP/NCS/DC/03
Nr. contractului: 
441
Activitate: 
Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă
Metoda procurării: 
Contractare directă
Adjudecat: 
IS Posta Moldovei (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
n/a
Data adjudecării: 
6/8/2015
Durata contractului: 
10/31/2015
Scopul contractului: 
Achitarea compensaţiilor pentru persoanele 
afectate de proiect în baza mandatului 
poştal.

Nr. procurării: 
NPP/PA&A/NCS/DC/41
Nr. contractului: 
442
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Contractare directă
Adjudecat: 
Eugeniu Vahovschi (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
n/a
Data adjudecării: 
6/9/2015
Durata contractului: 
12/15/2015
Scopul contractului: 
Servicii de coasere a documentelor 

Nr. procurării: 
NPP/PA&A/G/S/172
Nr. contractului: 
n/a
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Shopping
Adjudecat: 
Master Systems SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
$1,451.00
Data adjudecării: 
4/29/2015
Durata contractului: 
Termen scurt
Scopul contractului: 
Licenţă Antivirus (Moldova)

Nr. procurării: 
NPP/PA&A/G/S/173
Nr. contractului: 
443
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Shopping
Adjudecat: 
Otex Elit SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
$7,523.45
Data adjudecării: 
6/9/2015
Durata contractului: 
7/31/2015
Scopul contractului: 
Obiecte personalizate şi materiale 
promoţionale pentru evenimentele pub-
lice organizate de FPM Moldova

Nr. procurării: 
NPP/PA&A/NCS/S/174
Nr. contractului: 
n/a
Activitate: 
Administrarea şi auditul programului
Metoda procurării: 
Shopping
Adjudecat: 
SRL Codru Hotel 
Valoarea totală a contractului: 
$689.00
Data adjudecării: 
6/2/2015 
Durata contractului: 
Termen scurt
Scopul contractului: 
Servicii de catering pentru evenimentul 
din 3 iunie 2015 

Nr. procurării: 
PP9-A5/THVAP/G/S/53
Nr. contractului: 
444
Activitate: 
Proiectul Tranziţia la Agricultura 
Performantă
Metoda procurării: 
Shopping
Adjudecat: 
PIROTERM-SERVICE SRL (Moldova)
Valoarea totală a contractului: 
$124,976.00
Data adjudecării: 
6/17/2015
Durata contractului: 
8/12/2015
Scopul contractului: 
Pompe de apă portabile cu motor Diesel şi 
accesoriile corespunzătoare 
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