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valentina Badrajan: programul 
CompaCt al Cpm a Catalizat sChimbările 

Care ne vor ajuta să Creștem o 
moldovă puterniCă pentru Copii noștri

Perioada de cinci ani de implementare a 
Programului Compact s-a încheiat. Care 
sunt impresiile pe final de program?

Cinci ani au trecut într-un ritm extrem de 
alert. Apropierea de finalul perioadei de implementare a 
Programului Compact al Corporației Provocările Mileniului  
(SUA) ne încurajează și ne obligă să aruncăm o nouă privire 
asupra rezultatelor obținute datorită investițiilor enorme 
efectuate și eforturilor colosale depuse. Dacă la început eram 
îngrijorați de faptul, cum mai exact vom reuși să realizăm 
obiectivele programului, astăzi doresc să menționez, că 
anume condiția dublă - obiective complexe și termen fix - 
ne-a mobilizat eficient pentru a atinge rezultatele scontate. 

Constatăm cu mândrie, că am reușit să oferim cea mai 
modernă și mai calitativă porțiune de drum din Moldova de 96 
de km, renovată cu fondurile Programului Compact. Suntem 
bucuroși, că investițiile Compact au modificat perspectivele 
pe termen lung ale fermierilor (din aria celor 10 sisteme de 
irigare reconstruite complet), transformîndu-le în ”mult mai 
optimiste” datorită noilor oportunități de irigare a terenurile 

agricole. Faptul că, finanțarea pe termen lung, oferită 
fermierilor din Facilitatea de Creditare, a rezultat în capacități 
frigorifice pentru fructe/legume ce depășesc 35 mii tone și 
în multe alte echipamente pentru agricultura performantă, 
inclusiv echipament de irigare, ne face să fim încrezuți, că 
fermierii vor putea încasa profituri mai mari datorită prezenței 
în mai multe verigi ale lanțului valoric agricol. 

Într-adevăr, noi privim la toate aceste rezultate cu emoții 
pozitive și foarte profunde. Trebuie să vă mărturisesc, 
că n-a fost ușor, au existat riscuri, probleme, rezistență 
la schimbare. În unele momente mai  complicate aveam 
dubii, dacă procedam corect sau nu. Acum, la final, putem 
afirma, că activitățile au fost implementate, riscurile au fost 
gestionate eficient și toate problemele depășite datorită 
echipei puternice a FPM Moldova, prezenței multilaterale, 
alături de noi, a echipei de experți ai Corporației Provocările 
Mileniului, suportului continuu al Guvernului Republicii 
Moldova și al autorităților guvernamentale implicate, 
eforturilor semnificative ale entităților de implementare, 
băncilor, contractorilor și altor parteneri. 
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De asemenea, suntem mândri pentru faptul, că în țara 
noastră a fost constituit un parteneriat strategic între 
două agenții ale Guvernului SUA - Corporația Provocările 
Mileniului și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională – și că acest parteneriat a fost format 
anume în scopul implementării unei activități în cadrul 
Programului Compact. În rezultat, a fost elaborat și 
implementat Proiectul ACED, cu care FPM Moldova a 
cooperat constructiv întru atingerea scopurilor stabilite și 
de care au beneficiat enorm fermierii din țară, inclusiv cei 
din zonele sistemelor centralizate de irigare renovate din 
Compact.

 Cum apreciați realizările Programului Compact?
Din poziția mea de director executiv al FPM Moldova, 

apreciez înalt realizările Programului Compact. Admit 
faptul, că această opinie ar putea fi considerată subiectivă 
și că astfel de aprecieri ar putea fi exprimate, inclusiv, de 
persoane ne-implicate în procesul de implementare a 
Programului Compact. 

Sunt sigură, că foarte multe persoane, inclusiv cele inițial 
pesimiste, deja recunosc, că drumul Sărăteni – Soroca este, 
actualmente, cel mai bun drum din țară. Tot mai frecvent 

auzim despre afirmații, atît din partea călătorilor, cît și 
din partea experților în infrastructura rutieră, precum că 
drumul Sărăteni-Soroca a devenit un model de reabilitare 
a unui traseu din punctul de vedere al calității lucrărilor 
executate, securității rutiere, managementului contractelor, 
inclusiv respectarea condițiilor contractuale și nu în ultimul 
rând, al luării în considerare a tuturor aspectelor sociale, 
precum asigurarea accesului la școli, spitale și alte obiecte 
importante din localitățile traversate de drumul reabilitat. 

Reabilitarea sistemelor de irigare poate servi drept un 
alt model de abordare complexă a problemelor aferente. 
Această opinie este susținută și de experții independenți în 
domeniu. Mai mult ca atît, abordarea problemelor privind 
irigarea centralizată a developat un șir de probleme vechi 
din segmentul conex și anume - cele ce țin de reglementarea 
eficientă și transparentă a utilizării resurselor de apă pentru 
irigare. În scopul rezolvării acestor probleme (și nu doar), 
am elaborat un cadru legal coerent privind utilizarea apei 
pentru irigare, am creat 10 asociații ale utilizatorilor de 
apă din sistemele de irigare reabilitate și am asigurat 
transferul managementului acestor sisteme către asociații. 
Țin să menționez, că abordarea sistemică privind tranziția 
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la agricultura performantă nu se limitează doar la 
transportarea apei la hidrant și transferul managementului 
sistemelor de irigare către asociațiile menționate.

Aprobarea a peste 14 milioane dolari SUA ca finanțare 
pe termen lung către fermieri reprezintă un alt factor 
important, care contribuie semnificativ la creșterea durabilă 
a afacerilor agricole și în final – a veniturilor familiale. Ne 
referim la depozitele frigorifice cu tehnologii de păstrare 
de ultimă generație, sere, echipamente de irigare, sortare, 
ambalare ș.a., care constituie o verigă indispensabilă a 
lanțului valoric. 

În ce măsură considerați că s-a reușit realizarea 
scopului Programului Compact de creștere economică 
și reducere a sărăciei?

Vă invit să gândim realist. Probabil, la situația de azi, 
cînd suntem la etapa finală a Programului Compact, putem 
spune că, într-o anumită măsură, am reușit să contribuim 
la creșterea bunăstării oamenilor acolo unde au fost 
realizate investițiile Compact. Însă această creștere este 
relativ mică. Mai mult decît atît, cineva ar putea spune că 
nu s-a înregistrat o careva creștere într-un anumit sector. 
Este imperativ să înțelegem, că trebuie să treacă ceva timp, 
pentru ca investițiile efectuate azi să genereze beneficii 
mâine și care să fie vizibile, recunoscute și acceptate de toți. 
Anume în acest sens locuitorii țării noastre trebuie să-și facă 

așteptări și să le urmărească ulterior. De altfel, Corporația 
Provocările Mileniului și-a planificat să monitorizeze aceste 
schimbări pînă în anul 2020.

Dacă e să ne referim la nivel de țară, consider că trebuie 
depuse mai multe eforturi pentru asigurarea creșterii 
economice, ce va rezulta în reducerea vizibilă a sărăciei. În 
același timp, trebuie să recunoaștem că Programul Compact 
a fost un catalizator pentru schimbările care trebuie să 
survină și să determine îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor Republicii Moldova. 

Suntem bucuroși să anunțăm, că schimbările deja au 
început să vină! Astfel, drumul reabilitat Sărăteni – Soroca 
a determinat locuitorii din comunitățile din apropiere să 
deschidă noi afaceri de prestare a serviciilor pentru călători 
și conducătorii auto. A crescut traficul rutier, inclusiv cu 
vehiculele care tranzitează Moldova în drum spre Ucraina, 
or acesta înseamnă plăți adiționale în bugetul local și 
central.

Cît privește agricultura, au fost create condiții și generate 
semnale puternice pentru sectorul privat să investească 
în extinderea sistemelor de irigare deja reabilitate, cît 
și în crearea sau reabilitarea altor sisteme de irigare în 
scopul asigurării accesului la apă pentru culturile agricole. 
De asemenea, Programul Compact a catalizat mai multe 
investiții în infrastructura post-recoltare, demonstrînd 
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că această verigă a lanțului valoric generează profituri 
semnificative, îndeosebi pe piețele de export.

Care au fost cele mai mari provocările pe parcursul 
derulării Programului Compact?

Cea mai mare provocare în cadrul Programului Compact 
a fost implementarea activităților complexe, prevăzute de 
program, într-o perioada strict stabilită de timp (5 ani) fără 
drept de extindere. 

De asemenea, a fost o provocare să fim pionieri în procesul 
de renovare a sistemelor de irigare. Programul Compact a 
fost primul program de asistență din Republica Moldova 
care a investit în reconstrucția sistemelor de irigare, unele 
fiind construite acum 30-40 de ani.

O provocare majoră a ținut de interacțiunea cu zeci de 
parteneri, cum sunt ministere, agenții, inspectorate și 
autorității publice locale, organizații neguvernamentale 
și locuitori ai satelor din aria Programului Compact. 
Coordonarea activităților contractuale de implementare 
ale mai multor companii internaționale și locale implicate 
în executarea lucrărilor de construcție de reabilitare a 
drumului și de renovare a sistemelor de irigare a necesitat 
eforturi sistemice considerabile.  

În activitatea zi-de-zi ne-am ghidat de principiile 
transparenței și responsabilității, consultărilor publice 
continue, măsuri anti-fraudă și corupție, respectarea 
normelor de protecție a mediului ambiant și aspectelor 
sociale și de gen.

Suntem încrezuți, că ne-a reușit să facem față tuturor 
provocărilor și recunoaștem, că fiecare instituție, companie 
și partener de implementare își are contribuția sa în succesul 
Programului Compact.

Ce urmează după finalizarea Programului Compact?
Ne dorim, în primul rînd, să fie asigurată durabilitatea 

investițiilor Compact întru bunăstarea comună a locuitorilor 
țării. În acest sens, este important să continue toate 
inițiativele lansate pe parcursul implementării Programului 
Compact. Aici ne referim la reformarea sectorului de 
irigare, îmbunătățirea managementului resurselor de apă, 
acordarea suportului fermierilor mici și mijlocii pentru 
investiții în agricultura performantă.

În al doilea rînd, este important ca oportunitățile oferite 
de Programul Compact să fie valorificate atât de beneficiarii 
programului, cît și de potențialii investitori locali și străini 
interesați să creeze și dezvolte afaceri profitabile în țara 
noastră.

În al treilea rînd, trebuie să fie asigurată integritatea 
bunurilor create cu suportul Programului Compact. Este 
necesar un schimb al atitudinii față de bunurile publice în 
sensul menținerii și protecției acestora.

Nu mai puțin important este faptul, că procesele, 
procedurile și mecanismele de gestionare a proiectelor de 
infrastructură pot servi drept bun exemplu pentru replicare 
în implementarea altor proiecte finanțate din surse interne 
și externe oferite Republicii Moldova.
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Excelenţă, programul Compact al 
Corporaţiei Provocările Mileniului se 
aproprie de final. Aţi avut deja ocazia 
să călătoriţi pe drumul reabilitat şi să 

vizitaţi sistemele de irigare reabilitate în cadrul 
acestuia. Cum apreciaţi realizările programului?

Am avut o mare plăcere să călătoresc pe segmentul 
Sărăteni-Soroca al drumului M2 reabilitat în cadrul 
programului Compact şi am fost impresionat de calitatea 
lucrărilor de construcţie, precum şi de îmbunătăţirile 
sociale. Reprezentînd poporul şi contribuabilii americani 
sînt foarte mîndru de faptul că reabilitarea acestui 
segment de drum este un exemplu pozitiv nu doar 
pentru cetăţenii Republicii Moldova, dar şi pentru alţi 
donatori internaţionali şi companii de construcţie în 
sectorul drumurilor. În special, mă bucură respectarea 
unor standarde înalte în domeniul siguranţei rutiere şi 
gestionării aspectelor de mediu. Angajamentul nostru faţă 
de cetăţenii din Republica Moldova a fost să construim un 

drum care să fie un model de respectare a standardelor 
de siguranţă moderne în construcţia drumurilor, 
îmbunătăţind perspectivele pentru viitorul ţării.

În acelaşi timp, după ce am vizitat cîteva sisteme 
de irigare şi în rezultatul discuţiilor cu agricultorii 
din Republica Moldova, m-am convins că tranziţia la 
agricultura performantă va continua şi după finalizarea 
programului Compact. Investiţiile de 123 mil. dolari 
SUA în agricultură este o sansă pentru agricultori să 
creeze un viitor prosper acasă. Fermierii moldoveni 
sînt renumiţi pentru fructele şi legumele delicioase. Eu 
sînt convins că în viitorul apropriat vor exista pieţi de 
desfacere internaţionale noi în Europa pentru produsele 
moldoveneşti, precum şi în Orientul Mijlociu şi Asia. 
Ceea ce părea cîndva imposibil, acum a devenit realitate. 
Agricultorii din Republica Moldova exportă cu succes 
mere în Bangladesh, India şi Mongolia. Auzisem că merele 
moldoveneşti sînt vîndute foarte repede, pentru că după 
cum ştiţi “Gustul chiar face diferenţa!” 

james d. pettit: aCum Guvernul şi 
Cetăţenii republiCii moldova trebuie 

să depună eforturi pentru a menţine şi 
dezvolta aCeste investiţii
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Această realizare în sine este o reflectare a 
angajamentului şi integrităţii tuturor celor implicaţi în 
implementarea programului Compact şi a abilităţii de 
a conlucra în vederea atingerii unui scop comun. Noi 
obişnuim să spunem că nimic nu poate împiedica o echipă 
cu o viziune comună să obţină realizări frumoase.

Cît de importante sînt programele de genul 
programului Compact pentru dezvoltarea unei ţări 
ca Republica Moldova?

Programul Compact al CPM, care este o investiţie 
strategică de 262 mil. dolari SUA din partea poporului 
american în viitorul acestei ţări frumoase, s-a încheiat, 
toate activităţile sale fiind finalizate în mare parte. Acest 
program este cea mai mare investiţie de care a beneficiat 
ţara din partea unui partener internațional în cadrul 
unui singur program, obiectivul major al acestuia fiind 
reducerea sărăciei şi creşterea economică. Modelul 
CPM de implementare a proiectelor ţine de eliminarea 
constrîngerilor economice şi identificarea soluţiilor, care 
ulterior ar genera beneficii economice şi ar contribui la 
reducerea sărăciei. CPM susţine implementarea proiectelor 
care au rate înalte de rentabilitate economică, proiecte 
care contribuie la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor. Din 
numeroasele propuneri inițiale prezentate de Republica 
Moldova pentru finanţare, s-a decis că infrastructura 
drumurilor şi de irigare are cel mai mare potenţial de a 
contribui la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor Republicii 
Moldova. Beneficiarii Programului Compact vor fi peste 
300 000 persoane pentru proiectul de reabilitare a drumului 
şi peste 112 000 persoane pentru proiectul tranziţia la 
agricultura performantă. Guvernul SUA crede în viitorul 
Republicii Moldova şi sîntem convinşi că Programul 
Compact a jucat un rol semnificativ în crearea unui viitor 
puternic, prosper şi european pentru Republica Moldova.

Care ar fi lecţiile pe care Guvernul şi societatea în 
RM trebuie să le înveţe în rezultatul implementării 
programului Compact?

Unul din aspectele pe care aş dori să-l menţionez este 
că programul Compact a fost implementat eficient şi 
transparent. La selectarea contractorilor au fost aplicate 
metode şi criterii de procurări stricte, inclusiv performanţa 
anterioară a acestora, ceea ce a permis selectarea unor 
companii stabile din punct de vedere financiar şi cu 
reputaţie bună. Aceasta, la rîndul său, a permis realizarea 
eficientă şi în termenii stabiliţi a proiectului de reabilitare 
a drumului şi a celui în domeniul agriculturii în termenul 
ambiţios al programului. Programul Compact a avut şi 

cîteva caracteristici sociale inovative, scopul cărora a fost 
de a maximiza beneficiile economice şi sociale pentru 
comunităţile învecinate, implicînd şi beneficiarii locali în 
realizarea proiectelor. În cazul proiectului de reabilitare a 
drumului, FPM/CPM au desfăşurat un proces participativ 
pentru a identifica îmbunătăţirile sociale în infrastructura 
comunitară, inclusiv drumuri de acces la şcoli, grădiniţe, 
centre medicale, construcţia trotuarelor, instalarea 
parapetelor şi iluminarea stradală pentru a îmbunătăţi 
siguranţa rutieră a localnicilor şi, în special, a copiilor. 
Crearea Comitetelor de monitorizare a impactului social 
(CMIS) a facilitat interacţiunea publică şi a permis 
gestionarea şi soluţionarea eventualelor neînţelegeri 
între localnici şi contractori.  Capitalul social dobîndit 
de CMIS le va ajuta să devină agenţi ai schimbării 
care vor genera noi inițiative de dezvoltare pentru 
comunităţile lor.

În ceea ce priveşte proiectul Tranziţia la Agricultura 
Performantă, trebuie menţionată importanţa creării 
Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă care vor fi responsabile 
de gestionarea şi întreţinerea corespunzătoare a 
sistemelor de irigare reabilitate. Acestea sînt exemple 
concrete cum agricultorii îşi asumă responsabilitatea de 
gestionarea acestor bunuri, care, dacă vor fi gestionate şi 
întreţinute eficient, vor contribui la majorarea veniturilor 
lor mulţi ani înainte.

Acest parteneriat multilateral între diferite organizaţii 
şi entităţi guvernamentale atît din Chişinău, cît şi din 
Washington demonstrează că în Republica Moldova este 
posibil de implementat proiecte eficiente în beneficiul 
cetăţenilor acestei ţări. Eu sincer sper că Republica 
Moldova va valorifica succesul programului Compact în 
alte proiecte sau iniţiative publice cu aceeaşi dedicaţie 
pentru a atinge excelenţă.

Ce ar trebui să facă Guvernul şi cetățenii Republi-
cii Moldova pentru a asigura sustenabilitatea rezul-
tatelor programului Compact?

Investiţia noastră de 262 milioane dolari SUA în 
economia Republicii Moldova se aproprie de sfîrşit. Dar eu 
vreau să cred că acesta nu este sfîrşitul, ci doar un început. 
Acum Guvernul şi cetăţenii Republicii Moldova trebuie să 
depună toate eforturile pentru a menţine şi dezvolta aceste 
investiţii, acest cadou din partea poporului american, şi 
pentru a atrage noi investiţii pentru a declanşa un efect 
domino care va spori prosperitatea acestei frumoase ţări. 
Eu îi felicit din suflet pe cetăţenii Republicii Moldova 
pentru finalizarea cu succes a programului Compact.
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Moldova este una din cele peste 20 de 
ţări care au beneficiat de programe 
Compact. Cum evaluaţi rezultatele 
acestui program complex imple-

mentat în ţara noastră?
Republica Moldova într-adevăr este cea de-a douăzecea 

ţară care implementează programul Compact al 
Corporaţiei Provocările Mileniului. Toate programele 
Compact cuprind proiecte complexe şi ambiţioase care 
urmează a fi implementate într-un termen fix de 5 ani şi 
este evident deja că programul Compact Moldova este unul 
dintre cele mai de succes programe. Ambele proiecte mari 
de infrastructură – reabilitarea unui segment de 96 km 
de drum şi a zece sisteme centralizate de irigare – au fost 
finalizate în termenul stabilit. Mai mult decît atît, acestea 
au fost îmbunătăţite şi extinse în procesul de implementare, 
ceea ce reprezintă o realizare foarte mare. 

În ce măsură a atins programul Compact principalul 
obiectiv de a contribui la creşterea economică şi 

reducerea sărăciei în Republica Moldova?
Programul Compact este o investiţie strategică din partea 

poporului american în viitorul Republicii Moldova. Aşadar, 
acesta reprezintă o viziune – o viziune în care Republica 
Moldova este o ţară puternică, stabilă, democratică  şi 
prosperă, în care Republica Moldova, deşi o ţară mică, 
are un viitor sigur, o ţară care beneficiază de o amplasare 
geografică unică în inima Europei şi de avantajul competitiv 
în domeniul agriculturii performante. Activităţile 
programului Compact au contribuit semnificativ la 
reducerea sărăciei şi creşterea economică în ţară, dar 
acesta este doar primul pas. Cetăţenii Republicii Moldova 
– agricultorii, sectorul privat şi toţi membrii comunităţilor, 
precum şi autorităţile la nivel local şi naţional - sînt cei 
care trebuie să facă pasul următor, şi anume printr-o 
atitudine gospodărească şi prin susţinerea acestor proiecte 
mari.  Acum urmează ca cetăţenii şi guvernul Republicii 
Moldova să vină cu investiţii ulterioare şi măsuri de sporire 
a transparenţei,  de îmbunătăţire a mediului de afaceri şi de 

leslie  mCCuaig: programul CompaCt 
este o investiţie strateGiCă din 
partea poporului ameriCan în 
viitorul repuBliCii moldova
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Spre o creștere economică durabilă

interviu realizat cu leslie mccuaig, director rezident de țară al corporația provocările mileniului (Sua)



9

combatere a corupţiei.
Cît de eficiente au fost investiţiile CPM în 

agricultura performantă şi sectorul transporturilor 
în Republica Moldova?

Reabilitarea segmentului de drum M2 a reprezentat 
o contribuţie majoră în reţeaua de drumuri din ţară, nu 
doar pentru că acesta a devenit un drum modern de care 
se bucură cetăţenii, comunităţile şi mediul de afaceri 
în regiunea de nord-est, dar şi pentru că stabileşte un 
standard de calitate, siguranţă şi gestionare a aspectelor de 
mediu pentru investiţiile ulterioare în sectorul drumurilor. 
La fel şi cele zece sisteme de irigare, care au fost reabilitate 
vor asigura accesul la apă pentru irigare şi venituri mai 
mari pentru agricultorii din aceste regiuni, demonstrînd în 
aşa mod profitabilitatea investiţiilor în fructele şi legumele 
moldoveneşti pentru sectorul agricol din întreaga ţară. 
Deja vedem investiţii semnificative în plantarea unor noi 
livezi şi plantaţii de legume, procurarea echipamentului 
de irigare şi construcţia frigiderelor şi liniilor de procesare 
a produselor agricole, dar şi asociaţii ale utilizatorilor de 
apă create de agricultori care nu sînt beneficiari direcţi 
ai programului Compact. Sîntem încrezători că aceste 
investiţii vor continua şi vor lua avînt, sporind impactul 
investiţiilor CPM de multe ori în anii care urmează.

Care sînt cele mai bune practici Compact pe 
care le-aţi recomanda autorităţilor publice şi altor 
instituţii finanţatoare?

Există mai multe practici internaţionale pe care 
programul Compact le-a adus în Moldova.   Acestea 
includ consultaţii publice la toate etapele de elaborare a 
programului, începînd cu selectarea proiectelor şi pînă la 
colaborarea cu comunităţile din aria drumului M2 privind 
aspectele de siguranţă, acces, crearea grupurilor de fermieri 
pentru a asigura configuraţia optimală a sistemelor de 
irigare. Mai mult decît atît, implementarea acestor proiecte 
complexe, valoarea cărora este de milioane de dolari, a 
urmat reguli stricte de procurare, inclusiv organizarea unor 
concursuri deschise şi transparente şi implementarea unei 
politici instituţionale de prevenire a riscurilor de corupţie, 
care a asigurat responsabilitatea pentru banii acordaţi de 
poporul american. 

Cu toate acestea, cea mai importantă inovaţie, care îmi 
este dragă, a fost crearea unor relaţii de parteneriat şi 
angajamentul comun în implementarea deplină şi la nivel 
a programului, aşa cum o merită cetăţenii din Republica 
Moldova şi cei din SUA. Nu este uşor atunci cînd sînt 
implicate peste 20 de companii internaţionale, cînd toţi 

trebuie să urmeze anumite proceduri, cînd am fost nevoiţi 
să lucrăm nu doar cu un singur guvern, şi să gestionăm 
relaţiile între reprezentanţii diferitor naţionalităţi. În 
Republica Moldova programul Compact a venit cu instruiri 
şi ateliere pentru a consolida încrederea şi înţelegerea 
reciprocă între toate companiile şi persoanele implicate, 
ceea ce a permis o colaborare eficientă între toate echipele. 
Republica Moldova este leader în acest sens, iar CPM va 
prelua această practică şi în alte programe Compact pe care 
le va implementa.

Care au fost cele mai interesante momente pe 
parcursul implementării programului care v-au 
marcat?

 Au fost mai multe:
În primul an de program am organizat un atelier cu 

participarea echipei CPM şi FPM şi a contractorilor, scopul 
căruia a fost de a elabora o viziune comună. Ceea ce a 
rezultat a fost o viziune a unei ţări puternice, prospere, cu 
o reţea de drumuri moderne şi agricultură dezvoltată, cu 
locuri de muncă şi un mediu sănătos şi curat pentru toţi 
cetăţenii, şi această viziune a oferit o bază pentru crearea 
unei echipe unite de implementatori ai programului 
Compact. Anume eforturile comune de a elabora o viziune 
comună, de a soluţiona probleme şi depăşi obstacole sînt 
secretul succesului programului Compact Moldova.

De asemenea, îmi amintesc de momentul cînd am deschis 
ofertele pentru cele două proiecte mari – iniţial pentru 
proiectul drumului şi ulterior pentru proiectul în sectorul 
de irigare. Acest exerciţiu a fost public, cu asigurarea 
transparenţei şi valorificării la maxim a acestor investiţii 
importante. Atunci cînd am văzut preţurile notate pe panou 
şi am înţeles că în fiecare caz aveam preţuri competitive şi 
realiste. Atunci am înţeles că vom reuşi şi că lucrările vor 
finaliza la timp şi în limita bugetului disponibil!

Şi desigur momentul finalizării programului, celebrării 
succesului, atunci cînd am văzut rezultatele concrete ale 
anilor de muncă asiduă,  este foarte emoționant. Aceste 
ocazii, cînd vezi  că cetăţenii Republicii Moldova se vor 
bucura de rezultatele acestei munci şi atunci cînd înţelegi 
ce înseamnă această investiţie strategică din partea 
poporului american pentru ei, te fac să plîngi de bucurie. 

În final, cursa de biciclete pe un segment de 73 km 
al drumului M2 reabilitat cu suportul programului, cu 
participarea Ambasadorului Moser şi a peste 100 de 
cetăţeni ai ţării, o parte din care au participat la concurs 
de ciclism, iar alţii au traversat această porţiune pentru 
distracţie,  a fost un eveniment extraordinar. 

CompaCt moldova | trimestrul  iii, 2015
Spre o creștere economică durabilă
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Consiliului de Observatori (CO) al Fondului 
Provocările Mileniului (FPM) Moldova, 
condus de Prim-ministrul Valeriu Streleț, a 
decis în cadrul ședinței din 20 august curent 

continuarea investițiilor în reformarea infrastructurii de 
irigare din Republica Moldova, din fondurile disponibile 
după 1 septembrie, cînd Programul Compact al 
Guvernului SUA își va încheia activitatea.

În acest scop, membrii CO au propus reorganizarea 
instituției FPM Moldova, care va asigura durabilitatea 
investițiilor Programului Compact efectuate în 
ultimii cinci ani. Noua structură va susține activitatea 
asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare, extinderea 
suprafețelor irigate, promovarea modelelor de reabilitare 
a sistemelor de aprovizionare cu apă și identificarea 
investițiilor necesare pentru renovarea, în continuare, 
a infrastructurii de irigare. Resursele necesare pentru 
continuarea reformării sectorului de irigare vor fi folosite 
din fondul de refinanțare, format ca urmare a rambursării 
creditelor Compact, contractate de producători agricoli 
din fondurile Corporației Provocările Mileniului. 
Activitățile vor fi realizate în perioada 2016-2017.

Prim-ministrul Valeriu Streleț a apreciat realizările 
Programului Compact 1 și a mulțumit Guvernului SUA 
pentru contribuția oferită pentru creșterea economică 
și reducerea sărăciei în Republica Moldova. „Exprimăm 
recunoștință pentru toate lucrările efectuate cu sprijinul 
Dumneavoastră. Rezultatele sunt vizibile, iar cetățenii 
sesizează schimbările care au avut loc pe parcursul 
ultimilor ani. Mizăm pe continuarea unei bune colaborări 
cu Guvernul SUA”, a menționat Valeriu Streleț.

Totodată, Premierul a solicitat ca noua structură să 
participe și la eventuala elaborare a unui nou Program 
Compact, orientat spre excluderea constrîngerilor 
energetice.

Directorul rezident de țară al Corporației Provocările 
Mileniului Leslie McCuaig a declarat că Guvernul SUA 
percepe Programul Compact ca o investiție în viitorul 
Republicii Moldova. „Parteneriatul între Corporația 
Provocările Mileniului și Guvernul Republicii Moldova 
nu se încheie odată cu Programul Compact. Acesta va 
continua pentru asigurarea durabilității investițiilor 
efectuate în infrastructura rutieră și sectorul agricol”, a 
subliniat Leslie McCuaig.

investiţiile în seCtorul de iriGare 
vor fi extinse pentru asiGurarea 

durabilităţii proGramului CompaCt 
al guvernului sua

CompaCt moldova | trimestrul  iii, 2015
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Prevederi generale:
• Reconstrucția și modernizarea  unei porțiuni de 

93 de km a drumului național M2, începînd de la 
intersecția Sărăteni spre Soroca pînă la intersecția 
cu drumul R9 (Drochia).

• Traseul Sărăteni-Soroca traversează 14 localități din 
raioanele Telenești, Florești și Soroca. 

• Specialiștii prognozează că, odată cu reabilitarea 
acestui traseu, va creşte  numărul de călători, al 
afacerilor în zonă și, respectiv, al locurilor de muncă, 
se vor reduce costurile de operare ale vehiculelor 
și va conduce la o creştere a valorii mărfurilor 
transportate. Mai multe companii de transport 
din regiune raportează deja reducerea costurilor 
de întreținere a mijloacelor de transport, datorită 
drumului bun, iar agricultorii vor putea exporta în 
siguranță produsele agricole.

• Valoarea totală a proiectului a fost de peste 112 
milioane USD.

Realizări:
Etapa de proiectare a traseului a trecut prin patru 

faze de verificare a proiectării (30%, 60%, 90% şi final), 
desfășurînd ample consultări cu toți factorii interesați, 
cum sînt autoritățile publice locale, poliția rutieră, 
comunitățile etc. Acest lucru a permis excluderea erorilor 
de proiect şi adoptarea celor mai bune soluţii.

Porțiunea de drum de 93  km a fost împărțită în 
patru segmente, fiecare fiind inclus în loturi separate 
pentru licitație. Primul segment de 24,2 km şi  începe 
de la intersecţia Sărăteni, pînă la hotarul între raioanele 
Teleneşti şi Floreşti. Al doilea segment are o lungime de 
20,7 şi începe de la hotarul dintre raioanele Teleneşti şi 
Floreşti pînă la intrarea în orășelul Ghindeşti. Al treilea 
segment de 23,2 km începe de la intrarea în or. Ghindeşti 
pînă la intersecţia cu drumul de acces spre satul Rădi-
Cereşnovăţ. Cel de al patrulea segment este de 24,9 km 
începe de la intersecţia cu drumul de acces spre satul 
Rădi-Cereşnovăţ pînă la intersecţia Drochia (intersecţia 
drumului R7 cu R9). 

Lucrările de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca 
au demarat în toamna anului 2012 și au fost efectuate 
de consorțiul de companii turcești ONUR și SUMMA 
și compania austriacă STRABAG,  selectate în cadrul 

proieCtul de reaBilitare a drumului

CompaCt moldova | trimestrul  iii, 2015
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unui concurs internațional. Consorțiul companiilor 
turcești a fost contractat pentru reabilitarea a 44,9 km, 
începând de la intersecția Sărăteni pînă la intrarea în or. 
Ghindeşti, iar compania austriacă – pentru reabilitarea  
segmentului de drum cu o lungime de 48,1 km de la 
intrarea în or. Ghindeşti pînă la intersecția Drochia 
(intersecţia drumului R7 cu R9).

Reconstrucția drumului a fost efectuată în conformitate 
cu standardele internaționale, iar asigurarea calității a 
fost supravegheată de companiile Louis Berger și IRD. 

În procesul de reabilitare a traseului au fost utilizate 
mai multe tipuri de materiale de construcție: piatră, 
ciment, beton asfaltic reciclat la rece cu ciment, beton 
asfaltic poros, mixtură asfaltică pe baza de mastic 
bituminos. Pentru reconstrucția drumului au fost 
utilizate de la 3 pînă la cinci straturi de materiale de 
construcție, iar grosimea straturilor variază de la 28 cm 
pînă la 67 de cm. 

De asemenea, pentru prima dat în Republica Moldova, 
în procesul de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca a 
fost aplicată tehnologia de reciclare la rece a asfaltului. 

În contextul supravegherii lucrările de construcție, au 
fost respectate câteva etape pentru a calitatea lucrărilor 
de construcție: 

1. aprobarea sursei pentru materiale de construcție, 
cum ar fie cariera din care se fac extrageri, 

2. aprobarea materialelor de construcție aduse pe șantier, 

3. aprobarea materialului de producție, 
4. determinarea metodologiei de inspecție și 

planului de testare, 
5. aprobarea materialelor, după utilizare în lucrările 

de construcție. 
Pe parcursul implementării proiectului:
• Au fost reabilitați 96,045 km de drumuri naționale 

și locale.
• Reabilitarea traseului Sărăteni-Soroca s-a desfășurat 

în perioada 2012 – 2014. Lucrările de construcție au 
finalizat pe 30 septembrie 2014. 

• Adițional reabilitării drumului au fost:
- construite circa 22 km de trotuare în localitățile 
amplasate de-a lungul drumului, 
- reparate și construite 15 poduri, inclusiv podul 
de la intersecția denivelată Sărăteni și podul cu 
cale ferată  de lângă orășelul Ghindești, 
- iluminați circa 20 de km de drum, 
- instalat circa 12 km de parapet din metal, 
- instalate circa 3000 de semne rutiere și peste 
9000 de obiecte reflectorizate pentru traseu în 
porțiunile de drum periculoase etc., 
- reconstruit circa 20 km de drumuri locale 
care facilitează accesul la școli, primării, 
centre medicale etc. pentru locuitorii din 20 de 
comunități din aria drumului etc.,
- construite patru sensuri giratorii.

CompaCt moldova | trimestrul  iii, 2015
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Ce a însemnat Programul Compact pen-
tru Republica Moldova?

Programul Compact a fost pentru Republica 
Moldova un proiect perfect implementat de 

o echipă de profesioniști. Consider că a fost un program de 
succes, bine mediatizat. Prin  activitatea desfășurată în cadrul 
Programului Compact s-a demonstrat că în Moldova pot fi 
implementate proiecte fără corupție, fără influență din partea 
factorilor politici, sau de alt gen. Vorbim despre un model 
care ar putea fi preluat și de Guvern, dar și de alte proiecte. 

Din punctul meu de vedere au fost alese foarte bine 
direcțiile pentru investiții: proiectul de reconstrucție a 
infrastructurii rutiere, irigare, susținerea investițiilor în 
infrastructura post recoltare. Au fost proiecte solicitate 
pe piața noastră și au avut menirea de a promova o nouă 
cultură în aceste domenii. Putem să ne mîndrim cu primele 
proiecte de infrastructură care au fost realizate foarte 

calitativ și într-o manieră transparentă. Cred că pentru 
Moldova aceasta este foarte important. 

Cu părere de rău, nu avem aprobat un nou Program 
Compact pentru că țara noastră are probleme la capitolul 
corupție și în acest caz Guvernul American nu va finanța 
noi investiții. Păcat.

Cum apreciați experiența în calitate de membru al 
Consiliului de Observatori al FPM?

Cred că constituirea Consiliului de Observatori a fost o 
bună încercare de a conlucra cu mediul profesional, așa cum 
este Uniunea Transportatorilor, Asociația Patronatelor din 
Agricultură, Asociația Bancherilor, etc. Prezența noastră 
în acest consiliu a înseamnat o experiență de succes 
prin crearea unui parteneriat între instituțiile statului 
și organizațiile neguvernamentale. Consider că ne-am 
îndeplinit misiunea, noi în mod permanent și participam 
la monitorizarea proiectelor din punct de vedere a 

CompaCt moldova | trimestrul  iii, 2015
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cheltuielilor şi metodologic. Părerile noastre au fost luate 
în calcul și asta este cel mai important. Am să mă repet, 
dar vreau să menționez că în cadrul Programului s-a lucrat 
transparent, este un lucru de apreciat.  

Cît de importantă este dezvoltarea infrastruc-
turii rutiere pentru țara noastră? Cum apreciați 
contribuția Programului Compact la acest capitol?

Nici o țară nu poate fi numită civilizată și modernă fără o 
infrastructură dezvoltată a drumurilor. Acestea sunt vasele 
sangvine ale economiei unei țări. O infrastructură bună 
înseamnă minimizarea cheltuielilor legate de reparația 
tehnicii, crește viteza transportării mărfurilor, cultura 
deservirii călătorilor, fluxul de turiști în țară, aceasta este 
într-un cuvînt imaginea țării care poate să contribuie la un 
climat favorabil pentru investiții. 

S-au făcut eforturi importante pînă în prezent în 
scopul de a dezvolta infrastructura de drumuri: de Banca 
Europeană pentru Investiții, prin intermediul Fondului 
rutier, schimbări în legislație pentru a direcționa mai 
mulți bani în acest domeniu. Din păcate, transparența și 
corupția tărăgănează dezvoltarea acestui sector. Programul 
Compact a fost o provocare pozitivă de a demonstra că este 
posibil să se lucreze și în alt mod. 

Cred că în următorii 10-15 ani va fi finalizată reconstrucția 
tuturor traseelor din Republica Moldova. Abia atunci se va 
demonstra că țara noastră tinde să fie civilizată.  

Îmi pare rău să constat că reabilitarea traseului Sărăteni-
Soroca a demonstrat că este insuficient să ai bani și să 
îi administrezi corect,  este necesar ca societatea să fie 
pregătită pentru a primi noua infrastructură construită. Și 
aici fac referință la toate vandalizările și distrugerile care 
au avut loc pe traseul Sărăteni-Soroca. Aceasta ne vorbește 
despre psihologia societății care din păcate este la nivelul la 
care este. Și dacă vom face o infrastructură absolut modernă, 
dar vom avea abordarea pe care o avem în prezent – lucrurile 
nu se vor schimba. Este nevoie să lucrăm cu comunitățile, 
oamenii trebuie să înțeleagă că pentru a merge înainte este 
nevoie de schimbare a mentalității și abordării. Experiența 
Programului Compact a demonstrat că foarte mulți oameni 
nu sunt încă pregătiți pentru schimbare și distrug fără 
responsabilitate ceea ce a fost făcut.  

Ați putea să faceți unele estimări: cu cît s-ar re-
duce cheltuielile unei companii de transport daca 
drumurile în Moldova ar fi bune?

Este foarte simplu: pierderile înregistrate de companiile 
de transport pentru reparația tehnică a mașinilor ajung 
în Moldova la 1 USD pentru un kilometru, anual, conform 

datelor Băncii Mondiale pentru 2014. 
Avem drumuri în R. Moldova care fac parte în 

prezent din circuitul internațional? Care sunt ben-
eficiile obținute de o țară de tranzit? 

Moldova are drumuri care fac parte din circuitul 
internațional: traseul european E577, E581, autobamul 36. 
Aceste trasee erau mai frecvent utilizate de transportatorii 
din Turcia, România, Rusia. În ultimii ani, transportatorii 
din aceste țări ocolesc Moldova.  Ce înseamnă tranzitul 
pentru o țară? Bani. La noi, din punctul meu de vedere, 
este pierdut tranzitul pentru că nu avem o infrastructură 
dezvoltată. Din informațiile pe care le dețin, fluxul de 
transport care tranzitează țara noastră a scăzut de 1,6 ori, 
comparativ cu anul 2000. Dacă toate drumurile din țară ar 
fi cum este acum cel de la Sărăteni pînă la Soroca atunci 
cred că va fi tranzitat cu plăcere de persoanele fizice și 
transportatori internaționali. Mai avem de lucru vreo 10 ani 
intensiv și transparent în această direcție. 

Care sunt lecțiile pe care R. Moldova ar trebui să 
le învețe în rezultatul implementării Programului 
Compact?

Politici clare în acest domeniul, transparență, parteneriat 
cu societatea civilă, non corupție, audit deschis și 
profesionalism. În plus, atunci cînd o să fie omul plătit la 
nivel, atunci vom avea și cadre, iar oamenii vor lucra cu 
plăcere. Pînă la urmă toate lucrurile sunt făcute de oameni 
- pentru oameni. 

Cum vom reuși să asigurăm durabilitatea investițiilor 
realizate în acești 5 ani de Guvernul American?

În condițiile în care foarte des se schimbă factorii de 
decizie, atunci cînd puterea executivă nu este stabilă și nu 
are un program de perspectivă, nu pot să răspund exact și 
concret la această întrebare. 

Dacă s-ar aproba un nou Program Compact care 
sunt direcțiile care ar trebui să aibă prioritate?

Moldova este țară agrară și problema asigurării cu 
alimente devine tot mai stringentă în lume. Dacă noi înainte 
eram săraci și curați pentru că nu aveam nimic în afară de 
pămînt, eu cred că nu a rămas atît de mult timp pînă vom 
spune că am devenit cei mai bogați pentru că avem pămînt. 
Trebuie să întrebuințăm eficient acest dar și să învățăm a 
profita de acest lucru în mod civilizat. Este domeniul care 
merită noii  investiții. A doua direcție - eu aș vedea nu atît 
infrastructura drumurilor, dar infrastructura socială și aici 
vorbesc nemijlocit despre dezvoltarea turismului rural. Sunt 
două domenii importante care ar da viață localităților noastre 
rurale, care de la an la an sunt tot mai părăsite și uitate. 

CompaCt moldova | trimestrul  iii, 2015
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Prevederi generale:
• Reabilitarea a 10 sisteme de irigare (6 sisteme pe 

rîul Nistru: Criuleni, Lopatna, Jora de Jos, Coșnița, 
Puhăceni și Roșcani; și 4 sisteme pe rîul Prut: 
Blindești, Grozești, Leova și Chircani/Zîrnești) cu o 
suprafață totală de aproximativ 15 mii hectare;

• Reforma 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 14 milioane USD;

• Creşterea Vînzărilor în Agricultura Performantă.

Realizări:
Activitatea cu cea mai mare pondere în termeni de sarcini 

atribuite și buget alocat este reabilitarea sistemelor 
centralizate de irigare (RSCI). Costul de reabilitare a 
acestor sisteme este de circa 80 milioane dolari SUA. 

Contractele de executare a lucrărilor de construcție au 
fost semnate cu compania SADE din Franța și consorţiul 
companiilor din România Hidroconstrucţia şi IAMSAT 
Muntenia. 

Modernizarea sistemelor de irigare va permite 
producătorilor agricoli din zonă să irige circa 12 mii de 
hectare, iar datorită unor investiții private suprafața 
irigată ar putea fi extinsă pînă la 15 mii de hectare. 
Sistemele moderne vor ajuta producătorii agricoli:

• să optimizeze costurile de operare și întreținere a acestuia,
• să diversifice tipurile de produse agricole cultivate, 
• să utilizeze apa pentru irigații în funcție de necesitate, 
• să reducă pierderile de apă din rețea datorită țevilor 

din polietilenă și a echipamentului eficient din punct 
de vedere energetic.

După reabilitare, sistemele de irigare rămîn în 
proprietatea statului, fiind la evidență la Agenția Apele 
Moldovei, dar vor fi gestionate de Asociațiile Utilizatorilor 
de Apă pentru Irigare, în baza unui contract de comodat 
semnat pentru o perioadă de 30 de  ani. Agenția Apele 

proieCtul tranziţia la aGriCultura 
performantă 
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Moldovei însă este responsabilă să monitorizeze 
exploatarea corectă a acestor bunuri și să intervină dacă 
aceste bunuri nu sunt administrate eficient.

Activitatea de reformă a sectorului de irigare se 
referă la acordarea susținerii la crearea AUAI, semnarea 
acordurilor de transfer al managementului către șapte 
asociații ale utilizatorilor de apă pentru irigare (AUAI), 
implementarea programului de instruire și creștere a 
capacităților AUAI, finalizarea regulamentelor necesare 
implementării Legii Apelor, achiziția echipamentului 
necesari  implementării platformei comune pentru mode-
lare hidrologică cu componenta sistemului informațional 
de date geospațiale, cît și achiziția echipamentului nece-
sar implementării platformei comune privind eliberarea 
autorizației de folosință specială a apei. 

Actualmente, în cadrul Programului Compact au fost 
create 11 AUAI care întrunesc circa 6000 de fermieri în 
calitate de membri. Toate asociațiile sunt funcționale, și se 
lucrează la instruirea personalului care activează în AUAI 
și angajații tehnici care vor opera sistemele reabilitate. 

După ce au preluat administrarea sistemelor de irigare 
AUAI pot decide prețul de livrare a api și perioada de irigare 
în funcție de necesități. De regulă, majoritatea AUAI 
după ce au preluat în gestiune sistemele au înregistrat o 
reducere la prețul de livrare a apei pentru irigare. 

De asemenea, Compact acordă suport pentru 
îmbunătățirea managementului resurselor de apă din 
Republica Moldova. S-a oferit asistență în aspecte de 
elaborarea a politicilor în domeniu, dar și procurarea 
echipamentului performant pentru autoritățile publice de 
aproximativ 700 mii dolari SUA

Activitatea privind accesul la finanţare în agricultură 
presupune un program de credite pentru infrastructura 
post-recoltare cu o valoare totală de 12 milioane USD. Din 
2012 au fost debursate 66 de credite în valoare totală de 
peste 11,4 milioane USD pentru dezvoltarea infrastructurii 
pot-recoltare. Mai mult de 2/3 din această sumă sunt 
investite in construcția sau reutilarea depozitele frigorifice 
pentru fructe, legume sau struguri. 

Ultima din cele 4 activități ale Proiectului TAP, 
creșterea vânzărilor în agricultura performantă, este 
implementată în comun cu Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID) (proiectul ACED). Au 
fost organizate misiuni comerciale și vizite de lucru la 
expozițiile internaționale specializate, au fost instruiți 
producători agricoli din lanțurile valorice acoperite de 
proiect (mere, struguri de masă, tomate), a fost oferită 
asistență în elaborarea planurilor de afaceri și accesarea 
resurselor financiare pentru investiții în infrastructura 
post-recoltare.
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Cum apreciați implementarea Program-
ului Compact în Republica Moldova? 

Programul Compact a fost o 
oportunitate foarte și foarte importantă 

pentru Republica Moldova. A fost un program care a 
avut intervenții nu doar într-un singur sector: a fost 
reabilitat foarte calitativ și în termenii stabiliți un drum 
de aproape 100 km, iar reabilitarea s-a făcut la cel mai 
înalt nivel. Știm cu toții cum se repară la noi drumurile, 
aici însă se vede diferența dintre drumul care a fost 
reparat în cadrul Compact și celelalte drumuri care, 
în mare parte, la noi, sunt cîrpite. O altă componentă 
foarte importantă a fost reabilitarea sistemelor de 

irigare - 10 sisteme de irigare la scară mare, noi nu 
am avut o asemenea posibilitate în ultimii 25 de ani. 
Este o oportunitate imensă pentru noi și ar trebui să 
fie un imbold pentru o nouă strategie de administrare a 
resurselor acvatice. Avem foarte multe rezerve la acest 
capitol și foarte mult de lucru. Dacă vorbim de credite 
atunci resursele financiare oferite de Program au fost 
binevenite pentru că una dintre cele mai mari probleme 
pentru agricultură a fost, este și va fi în următorii 20 de 
ani accesul la finanțe și anume la credite convenabile 
pentru producătorii agricoli. 

În ce măsură credeți că a reușit Programul 
Compact să contribuie la dezvoltarea agriculturii 

alexandru slusari: ”prin 
implementarea programului 

CompaCt, poporul ameriCan ne-a 
oferit undiţa, noi urmează să 

prindem peștele”
interviu realizat cu alexandru Slusari, președinte al Federației naționale a patronatului din agricultură și industria alimentară
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performante în Republica Moldova?
Programul Compact și-a adus aportul în acest domeniu 

și a reușit să contribuie la dezvoltarea sectorului agrar 
din Moldova: în primul rînd prin reabilitarea sistemelor 
de irigare, dar și prin oferirea creditelor destinate 
investițiilor în infrastructura post-recoltare.  Datoria 
noastră este să muncim pentru a atrage mai multe astfel 
de proiecte. Nu putem face agricultură performantă cu 
resurse proprii. Avem nevoie de așa proiecte cum este 
Compact. 

Cu părere de rău, Compact II nu va fi lansat nici în anul 
2016, din cauza corupției. Problemele majore cu care ne 
confruntăm în Republica Moldova își pun amprenta și 
în alte domenii, inclusiv în agricultură. Avem această 
situație din cauza corupției, monopolismului, economie 
tenebră.

Toate aceste fenomene influențează negativ asupra 
climatului investițional. Dacă depășim această fază 
avem șanse să mai obținem finanțări din exterior. Mă 
tem că dacă în următorii doi-trei ani nu vom face un 
salt calitativ în dezvoltarea agriculturii atunci avem 
perspective foarte sumbre. Drept urmare riscăm să 
pierdem foarte multe localități rurale. 

Ce ar trebui să întreprindă în continuare Guvernul 
pentru a asigura dezvoltarea sectorului de irigare? 

Depinde foarte mult de noi cum o să dezvoltăm 
Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare. Știm 
cît de greu se asociază la noi oamenii, trebuie să 
depunem eforturi și să menținem spiritul de asociere, 
astfel vom reuși să utilizăm sistemele de irigare 
renovate la maxim. Este imposibil să faci agricultură 
performantă în Republica Moldova fără irigare. Cred că 
este necesară o strategie clară de utilizare și dezvoltare 
a resurselor acvatice în Moldova. Ceea ce avem acum 
este net inferior cerințelor agriculturii performante. 
Prin implementarea Programului Compact, poporul 
american ne-a oferit undița, noi urmează să prindem 
peștele. 

Este foarte important cum vor fi administrate AUAI 
create. Cred că în conducerea acestor structuri ar trebui 
să fie promovate persoane responsabile capabile să 
gestioneze asociațiile. 

Pentru a asigura dezvoltarea sectorului de irigare în 
continuare, jucătorul principal din partea statului ar 
trebui să fie Guvernul care să monitorizeze tarifele la 
apă, să asigure și în continuare subvenționarea a 50% 

din apa care va fi pompată în scopul irigării. Acesta va 
fi un sprijin semnificativ pentru producătorii agricoli. 
Totuși, foarte mult depinde și de oameni. Producătorii 
trebuie să fie capabili să se asocieze, iar AUAI să fie 
niște structuri nu doar create pe hîrtie, dar viabile care 
să aibă relații eficiente cu organele de stat, să promoveze 
interesele membrilor. Ar fi bine poate la prima etapă totuși 
să fie un program post Compact pentru a oferi ajutorul 
logistic pentru aceste asociații măcar în primul an. 

În calitate de membru al Consiliului de Observatori 
cum apreciați activitatea acestei structuri? 

În cadrul acestui consiliu am monitorizat toate 
cheltuielile. Am avut mereu acces la toată documentația 
și am putut să adresăm orice întrebare. 90 la sută din 
toate doleanțele noastre cu care veneam la aceste 
ședințe au fost examinate și luate în considerare de 
către executivul acestui proiect. A fost ușor de lucrat 
deoarece managementul acestui program, nivelul 
de pregătire a documentelor pentru Consiliul de 
Observatori a fost unul înalt, noi nu am avut întrebări 
de genul: cum sunt utilizați banii?  În actele prezentate 
la ședințe erau pînă în detalii stipulate categoriile de 
cheltuieli. Ar fi bine să avem mai multe proiecte cu 
management profesionist cum a fost cel gestionat de 
Fondul Provocările Mileniului Moldova. 

Care au fost experiențele bune ale Programului 
Compact care ar merita să fie preluate?

Cel mai impresionant lucru pentru mine a fost 
mecanismul de combatere a corupției și antifraudă în 
cadrul acestui program. Eu am avut posibilitatea să 
citesc documentul aprobat la lansarea programului și 
vreau să menționez că în perioada de implementare 
nu a fost semnalizat niciun scandal, nici o problemă 
legată cu corupția. A fost un exemplu pentru noi cum 
în cadrul unui proiect internațional se monitorizează 
executarea lucrărilor, cum se aplică măsurile de 
prevenire a corupției, elementelor anti fraudă și acum 
la final vedem rezultatul: sistemele de irigare reparate, 
drumul construit de la zero la nivelul și calitatea 
cea mai înaltă. Consider că dincolo de beneficiul 
economic pe care l-am obținut din implementarea 
acestui program, trebuie să valorificăm și alt aspect: 
cum în cadrul proiectelor internaționale trebuie de 
edificat un sistem de combatere a corupției în așa 
mod încît țara noastră să nu fie acuzată că  fură banii 
donatorilor. 



19

CompaCt moldova | trimestrul  iii, 2015
Spre o creștere economică durabilă

În primăvara anului curent Agenția Naţională 
Arheologică, în cooperare cu Muzeul Național de 
Istorie a Moldovei din Chișinău și Muzeul de Istorie 
și Etnografie Ungheni, a întreprins investigații 

arheologice de salvare la situl arheologic din epoca antică 
(sec. I-II d.Hr.) situat în zona de reconstrucție a sistemului 
de irigare Blindești, r-nul Ungheni.

Cercetările au fost efectuate drept urmare a descoperii 
unui mormînt de inhumație sarmatic datînd din epoca 
romană timpurie (sec. I-II d.Hr.) în cursul lucrărilor de 
reconstrucție a sistemului de irigare Blindești executate în 
cadrul Programului Compact, finanțat de Guvernul SUA. 
Descoperirea a fost făcută de către muncitori la executarea 
unor săpături la șanțul pentru instalarea țevilor noi pentru 
sistemul de irigare, cînd s-a depistat și sfărîmat un craniu 
uman, iar în preajma lui a fost găsit un obiect de podoabă în 
formă de amforetă lucrat din metal galben. Nerealizînd că 
se aflau în fața unei descoperiri arheologice importante, ci 
crezând că este vorba de scheletul unei persoane îngropate 
recent, muncitorii au oprit lucrările și au anunțat imediat 
Inspectoratul de Poliție Ungheni. 

Prin lucrările de excavație la sistemul de irigare menționat, 
în zona satului Medeleni (com. Petrești), a fost parțial 
afectată o movilă funerară și a fost distrus un mormînt de 
inhumație din sec. I-II e.n. ce conținea ca inventar funerar, 
printre altele, mai multe piese din metal prețios de valoare 

excepțională pentru patrimoniul cultural național: mai 
multe obiecte de podoabă și de port din metal galben, 
mărgele de agat, o fusaiolă de lut ars și o piesă de silex.

Piesele de inventar și vasele de lut au fost curățate, 
restaurate în cadrul Muzeului Național de Istorie a 
Moldovei, unde au fost predate toate piesele de metal 
prețios, celelalte obiecte descoperite la Medeleni urmând 
să fie transmise Muzeului de Istorie și Etnografie Ungheni.

Și la sistemul de irigare Leova Sud s-au făcut cercetări 
arheologice. În primăvara anului 2015 la Filipeni au fost 
dezvelite și explorate complet două situri arheologice, 
reprezentând două movile afectate puternic prin lucrările 
agricole, aflate în zona proiectului de reabilitare a sistemului 
de irigație. În total, a fost excavată și cercetată o arie de 
circa 2,500 m.p., fiind descoperite patru înmormîntări de 
inhumație, trei vetre de foc în aer liber și un interesant 
material arheologic datând din epoca romană și evul mediu.

Dintre complexele funerare, se remarcă mormîntul 1 din 
tumulul 1, care se atribuie din punct de vedere cultural și 
cronologic sarmaților nomazi de origine răsăriteană ce-au 
locuit în această regiune în primele secole ale erei noi.

„Au fost descoperite patru morminte și doar unul 
cuprindea piese de aur. Este vorba de un pandativ, cercel în 
formă de amforetă lucrat în tehnica filigranului. O piesă este 
unică pentru Moldova, pandativ amuletă - o piesă cu capete 
de aur și mijlocul e un tub de sticlă”, afirmă arheologii. 

luCrările de reabilitare ale 
sistemelor de iriGare au fost 

îmbinate reușit Cu CerCetările 
arheologiCe



Care sunt cele mai mari riscuri de fraudă și 
corupție posibile în Republica Moldova? Ați 
făcut analize din perspectiva coruptibilității 
a unor proiecte cu finanțare externă?

Cele mai mari riscuri de fraudă și corupție în proiectele 
cu finanțare externă sunt legate de achizițiile publice și 
prin urmare trebuie să existe instrumente anti-corupție, în 
sensul de politici, care să elimine conflictele de interese și 
procurările care oferă prețuri mai mari, decît prețul de pe 
piață sau plata unor activități care nu au existat și figurează 
doar pe hârtie.  Conflictul de interese generat de angajarea 
rudelor de sânge sau prin afinitate, de asemenea, este unul 
din cele mai frecvente riscuri care generează acțiuni de 
corupție în țara noastră. 

Cum apreciați inițiativele realizate de FPM Moldova 
în vederea prevenirii acțiunilor ilicite și a corupție în 
cadrul proiectelor implementate?

FPM Moldova s-a dotat cu un instrumentar bun în ceea ce 
ține de prevenirea fraudei și corupției. Avînd la baza activității 
sale, documente de politici cum ar fi Politica de prevenire 
și combatere a riscurilor de fraudă și corupție și Planul de 
acțiuni de prevenirea a fraudei și corupției, instituția a dat 
dovadă de o abordare responsabilă față de gestionarea tuturor 
mijloacelor Fondului.  Mecanismul aplicat de FPM este unul 
eficient și reprezintă un set de măsuri de neadmitere a 
cazurilor de corupție, de utilizarea eficientă și la destinație 
atât a  banilor încredințați, cât și a capitalului uman.  

Cum evaluați gradul de transparență a activității FPM 
Moldova? Credeți că aceste acțiuni sunt suficiente? 

Gradul de transparență adoptat de instituție este extrem 
de înalt și suficient de înalt. Totul este la vedere. Chiar și acest 
interviu este o dovadă a acestui lucru. Pe lîngă respectarea 
normelor legale și procedurilor interne de procurare și 
gestiune financiară, FPM Moldova de exemplu a fost implicat 

și în proiecte sociale cum ar fi descoperirile arheologice. În 
detrimentul bugetului și a timpului destinat lucrărilor de 
construcție, s-a recurs la finanțarea săpăturilor arheologice 
pentru a contribui astfel la conservarea patrimoniului 
cultural al țării. Țin să menționez de asemenea, că echipa 
de implementare a Programului Compact a acționat de 
fiecare data cu bună credință – element vital în procesul 
de prevenire și combatere a corupției. Pe lângă politicile de 
prevenire și combatere a fraudelor și corupției, în mod cert, 
trebuie să existe o echipă profesionistă, care să acționeze cu 
bună credință și să pună în aplicare aceste prevederi.  

Experiența FPM Moldova la acest capitol ar trebui să fie 
preluată și valorificată de alte proiecte similare. Ar fi păcat să 
se piardă niște eforturi care au dat rezultate bune. 

Galina bostan: experienţa fpm 
moldova în Gestionarea transparentă 
și efiCientă a fondurilor înCredinţate 

trebuie să fie valorifiCată și de alte 
proGrame de asistenţă externă

interviu realizat cu Galina bostan, directorul centrului de analiză și prevenire a corupției
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