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național - de la intersecția Sărăteni spre Soroca până 
la intersecția Drochia. Adițional, au fost efectuate 
construcții majore, care au îmbunătățit infrastructura 
rutieră locală și securitatea circulației rutiere. Au fost 
reconstruite zece sisteme centralizate de irigare, care 
vor permite accesul la apă pentru circa 12 mii de hec-
tare agricole. Datorită investițiilor private, suprafața 
irigată ar putea fi extinsă până la 15 mii de hectare. 
Programul a contribuit la crearea a 11 Asociații ale 
Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, cărora statul le-a 
transmis în gestiune sistemele centralizate de irigare 
renovate. Asociațiile în cauză întrunesc peste 6000 
de producători agricoli, care pot să cultive produse 
agricole de valoare înaltă grație accesului la apă. De 
asemenea, Programul Compact a finanțat investiții în 
infrastructura post-recoltare, irigare la plantă și alte 
segmente ale agriculturii performante, contribuind 
la creșterea cu circa 39 de mii de tone a capacităților 
frigorifice de depozitare, înzestrate cu tehnologii de 
ultimă oră.

Prezentul raport aduce în lumină cele mai semnifi-
cative realizări ale Programului Compact și, totodată, 
oferă unele detalii despre eforturile depuse, procesul 
de implementare și rezultatele obținute. În speță, sunt 
descrise mecanismele și procedurile transparente și efi-
ciente aplicate în implementarea Programului Com-
pact, cum ar fi consultarea tuturor părților interesate 
pe parcursul elaborării și implementării programu-
lui, transparența în achiziții, prevenirea fraudei și a 
corupției, aplicarea mecanismelor de monitorizare a 
activităților programului de către societatea civilă și 
beneficiari, accentele sociale într-un proiect de infra-
structură, încurajarea femeilor să participe la luarea 
deciziilor ce vizează viața din comunitate, comunica-
rea cu presa și publicul larg etc. 

Actualmente, la finalul programului, conside-
răm că este important ca modelul de implementa-
re a acestuia - prin procesele și procedurile sale, prin 
experiențele și lecțiile învățate - să fie preluat de alte 
proiecte de asistență și de către instituțiile publice.

Pe lângă investițiile finanțate de Guvernul SUA 
în domenii strategice și bunuri publice din Republica 
Moldova, este importantă încrederea investită în vii-
torul țării noastre. Programul Compact a oferit șanse 
reale la o viață mai bună pentru mii de oameni care lo-
cuiesc în Republica Moldova. Cum vom valorifica în 
continuare aceste șanse care, în mod normal, trebuie să 
conducă spre o creștere economică durabilă depinde 
de fiecare dintre noi și de noi toți împreună! 

COMPACT – un program 
al provocărilor şi oportunităţilor

Programul Compact a fost cel mai mare 
program de asistență de care a beneficiat 
Republica Moldova din partea poporului 

american. Totodată, grantul de 262 de milioane de 
dolari SUA este considerat și cel mai mare program 
de asistență nerambursabilă, oferit țării noastre 
până acum de către partenerii de dezvoltare.

Obiectivele ambițioase, anunțate încă în 2010, 
erau percepute ca o poveste frumoasă, dar… poveste, 
motiv din care erau tratate cu mare neîncredere de 
către comunități, media și parteneri. Au urmat cinci 
ani de muncă asiduă, zi cu zi, care au demonstrat, 
în final, că Programul Compact nu a fost o poves-
te, ci un program cu rezultate tangibile și cu impact 
pozitiv pe termen scurt și lung. La implementarea 
acestuia a contribuit o echipă impunătoare de par-
teneri, printre care Corporația Provocările Mileniu-

lui (SUA), Guvernul Republicii Moldova, Fondul 
Provocările Mileniului Moldova, alături de compa-
nii de consultanță, de construcție și de supraveghere 
a lucrărilor, alături de autorități publice locale și de 
membri ai comunităților locale, alături de reprezen-
tanţi ai societății civile și ai mass-media, ai sectoru-
lui de afaceri în agricultură și ai sectorului bancar 
etc. 

Astăzi Programul Compact este considerat, pe 
bună dreptate, un model de asistență – valorificat 
transparent și eficient, cu rezultate care deja sunt și 
vor fi în continuare resimțite în agricultură, econo-
mie și infrastructura rutieră, precum și un genera-
tor de oportunități pentru afaceri mici și medii în 
spațiul rural.

În anii 2010-2015, grație Programului Com-
pact, au fost reabilitați circa 96 de kilometri de drum 

Valentina Badrajan,
director executiv FPM Moldova
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I. Sumar executiv  

„Compact este cel mai complex program implementat în 
Republica Moldova, cu obiective ambițioase, devenite realitate, care 
a generat așteptări mari la nivel atât național, cât și internațional”.

Valentina Badrajan, director executiv FPM Moldova
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Pentru implementarea eficientă a Programului Compact, prin 
Hotărârea Guvernului nr. 161 din 4 martie 2010 a fost creată Instituţia 
Publică „Fondul Provocările Mileniului Moldova” (FPM Moldova).

Proiectul Reabilitarea Drumului a avut ca sarcini: (i) reabilitarea 
unui segment al drumului național M2, ce face legătura între 
localitățile Sărăteni și Soroca, (ii) reabilitarea unui segment al 
drumului R7 de la Soroca până la intersecția spre Drochia și (iii) 
reabilitarea și construcția unor drumuri adiacente de acces. Drumul 
național M2 este de o importanță strategică, constituind unul dintre 
cele două coridoare de legătură între Chișinău și frontiera de nord 
cu Ucraina pentru transportul de pasageri și cel comercial. Guvernul 
Republicii Moldova a inclus acest segment de drum în priorităţile 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare și cele ale Strategiei Infrastructurii 
Transportului Terestru, cu scopul de a asigura un sistem de transport 
eficient care va facilita oportunităţile comerciale pe pieţele locale și 
internaţionale, precum și mobilitatea cetăţenilor pe termen lung. 
De menționat că intervenția Programului Compact a fost bine 
coordonată cu alți donatori și instituții financiare internaționale, 
astfel încât porțiunea selectată pentru reabilitare complementează 
acțiunile acestora pe tronsonul Chișinău - Sărăteni.

Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă a inclus patru 
activități integrate într-un cadru logic, ce au avut drept obiective re-
medierea constrângerilor de infrastructură, instituționale, financiare 
și de piață  cu care se confruntă producătorii, procesatorii și exporta-
torii de produse agricole din țară.

În Republica Moldova, Proiectul TAP este primul de acest gen 
care, pe lângă reabilitarea sistemelor de irigare, a lansat reforme 
instituţionale și de management în domeniu, cu scopul de a crea 
condiţii favorabile pentru investiţii viitoare și a permite ţării să 
valorifice avantajul său natural în agricultură.

Se estimează că, într-un termen de 20 de ani de la încheierea 
Programului Compact, aproximativ 400 de mii de persoane, indiferent 
de vârstă, sex sau statut social, vor beneficia de rezultatele proiectelor 
RD și TAP.

Programul Compact reprezintă un program de asistenţă, 
oferit Republicii Moldova de către Guvernul SUA prin 
intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului (CPM). 

Scopul Programului Compact în Republica Moldova este reducerea 
sărăciei prin creșterea economică.

Obiectivul Programului este de a contribui la creșterea veniturilor 
populației prin sporirea productivităţi agricole și ameliorarea 
accesului la pieţe și servicii. În acest sens, Programul a inclus două 
proiecte distincte:

•	 Proiectul  Reabilitarea Drumului (RD), care a desfășurat 
activități de reabilitare a drumurilor în partea de nord-est a 
Republicii Moldova; 

•	 Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă (TAP), 
în cadrul căruia au fost realizate activități de promovare a 
tranziţiei la agricultura performantă prin reconstrucția 
sistemelor de irigare, reformarea sectorului de irigare, 
facilitarea accesului la finanţare în agricultură și creșterea 
vânzărilor produselor de valoare înaltă.

Implementarea Programului Compact a început la 1 septembrie 
2010 și s-a încheiat  la 1 septembrie 2015. De menționat că 
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) 
întreprinde unele activități în cadrul Proiectului TAP, care vor 
continua până în luna martie 2016.
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A. Proiectul Tranziţia la 
Agricultura Performantă

II. ProIecte şI actIvItăţI„Datorită Programului Compact, dispun de condiții optime 
pentru păstrarea merelor. Vom avea venituri în agricultură, dacă 
vom ieși pe piață doar cu producție calitativă, sortată și păstrată în 
condiții adecvate”.

Tatiana CăPățînă, antreprenoare, Briceni
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nanciare (inclusiv din AAFA) și la pieţele de desfacere a produselor de valoarea înaltă. De asemenea, 
activitatea în cauză presupunea sprijin pentru tranziţia la agricultura performantă la etapa de produ-
cere și post-recoltare, și promovarea practicilor agricole sustenabile. Această activitate este implemen-
tată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și este parțial finanțată de 
Corporația Provocările Mileniului CPM.

În conformitate cu una dintre precondițiile de bază ale CPM pentru lansarea Proiectului TAP, în iulie 
2010 a fost aprobată Legea cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (Legea AUAI). Aceas-
tă lege urmărește:

•	 Crearea unui cadru legal pentru constituirea și funcționarea asociațiilor utilizatorilor de apă 
pentru irigații;

•	 Stabilirea unei baze legale pentru transmiterea în folosință gratuită către asociațiile 
utilizatorilor de apă a infrastructurii de irigații care se afla în proprietatea statului;

•	 Crearea unui mecanism eficient de gestionare a infrastructurii de irigații.

Se estimează că, în următorii 20 ani după încheierea 
Programului Compact, cel puţin 112 de mii de persoa-
ne fizice sau circa 30 de mii de gospodării vor beneficia 
de pe urma implementării Proiectului TAP. Lista aces-
tor beneficiari include exploatațiile agricole de toate 
mărimile, arendașii de terenuri agricole, angajații în-
treprinderilor agricole, proprietarii și acționarii între-
prinderilor agricole corporative, întreprinderile agri-
cole specializate în activități post-recoltare ș.a. Este ne-
cesar de menționat că zona geografică a beneficiarilor 
Proiectului TAP se extinde mult în afara regiunilor de 
intervenție, iar pentru activitățile AAFA și CVAP aria 
de acoperire cuprinde întreg teritoriul Republicii Mol-
dova. De exemplu, deja către încheierea Programului, 
peste șapte mii de hectare erau cultivate, fiind utiliza-
te noi tehnici avansate de producție, recomandate sau 
susținute în cadrul activităților CVAP.     

Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă 
pune la dispoziţia producătorilor agricoli un spec-
tru larg de oportunități în procesul de tranziție spre 
producerea fructelor și legumelor de valoare înaltă. 
Prin soluţionarea constrângerilor de infrastructu-
ră, instituţionale și de piață, proiectul vine să rupă 
lanțul defectuos al serviciilor ineficiente  de aprovi-
zionare cu apă și le oferă fermierilor posibilitatea de 
a practica o agricultură modernă. Deschizând calea 
pentru intervențiile viitoare, proiectul îi dă Republi-
cii Moldova o șansă unică de a beneficia din plin de 
avantajele acestuia în diversificarea oportunităților 
de recucerire a pozițiilor de ţară-exportatoare a pro-
duselor agricole.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, Pro-
iectul TAP a fost structurat în patru activități prin-
cipale:

•	 Activitatea Reabilitarea Sistemelor Centralizate 
de Irigare (ARSCI), care viza restabilirea siste-
melor centralizate de irigare (SCI) construite în 
perioada sovietică, înlocuirea/retehnologizarea 
rețelelor de conducte, a stațiilor de pompare și a 
infrastructurii aferente;

•	 Activitatea Reforma Sectorului de Irigare (ARSI), 
care prevedea (1) asistența tehnică și dezvoltarea 
capacităţilor necesare pentru transferul siste-
melor reabilitate din gestiunea Agenției „Apele 
Moldovei” în cea a Asociaţiilor Utilizatorilor 
de Apă pentru Irigare (AUAI); (2) îmbunătăţi-
rea managementului resurselor de apă, inclusiv 
introducerea unui sistem modern care prevede 
drepturile de utilizare a apei; și (3) asigurarea 
cadrului juridic și instituţional necesar pentru 
investiţiile private și/sau din partea donatorilor 
în sectorul de irigare; 

•	 Activitatea Acces la Finanţare în Agricultu-
ră (AAFA), al cărei obiectiv era susținerea 
investițiilor în infrastructura post-recoltare și 
echipamente agricole pentru agricultura perfor-
mantă în formă de (i) împrumuturi investiționale 
pentru fermieri, obținute prin intermediul băn-
cilor comerciale participante și (ii) finanțare a 
procurării, de către fermieri, a echipamentului 
agricol în rate; 

•	 Creșterea Vânzărilor în Agricultura Performantă 
(CVAP), care prevedea sprijin pentru dezvol-
tarea pieţelor de desfacere, precum și asistenţă 
tehnică și instruire pentru a facilita accesul pro-
ducătorilor și al afacerilor agricole la resurse fi-

Proiectul  Tranziția 
la agricultura 
Performantă

activitatea 
reabilitarea Sistemelor 
Centralizate de Irigare 
(arSCI)

activitatea reforma 
Sectorului de Irigare 
(arSI)

activitatea acces 
la Finanţare în 
agricultură (aaFa)

Creşterea Vânzărilor 
în agricultura 
Performantă (CVaP)
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Proiectul Tranziţia la Agricultura PerformantăProGrAMUL CoMPACT
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	 Lucrările	 de	 construcție	 pentru	 toate	 cele	
zece	 SCI	 au	 fost	 efectuate	 de	 către	 două	
companii	 internaționale:	 (i)	 Consorțiul	
Hidroconstrucția	și	IAMSAT	Muntenia	(Ro-
mânia)	și	Compania	SADE	(Franța).	Luând	
în	considerație	faptul	că	durata	medie	a	lucră-
rilor	de	reabilitare	nu	a	depășit	nici	doi	ani,	
volumul	de	lucru	efectuat	este	impresionant.	
Printre	lucrările	realizate	vom		evidenția	re-
abilitarea	integrală	a	33	de	stații	de	pompare	
cu	 construcții	 capitale,	 zece	 stații	 de	 pom-
pare	modulare	și	două	stații	de	pompare	de	
drenaj,	 unde	 au	 fost	 instalate	 peste	 120	 de	
pompe	noi,	iar	lungimea	totală	a	rețelelor	de	
țevi	înlocuite	a	depășit		400	de	kilometri.	Pe	
durata	 lucrărilor,	 companiile	 de	 construcție	
au	oferit	circa	600	de	locuri	de	muncă	tem-
porare,	din	care	aproximativ	7%	au	fost	ocu-
pate	de	femei.

•	 Activități aferente,	care	au	inclus	studii,	su-
praveghere	și	dirigenție,	strămutare,	atenua-
rea	impactului	social	și	de	mediu,	procurări	
ș.a.	

	 Este	 necesar	 de	 menționat	 că,	 în	 general,	
Proiectul	TAP	a	 fost	clasificat	ca	fiind	unul	
de	 „categoria	 A”,	 conform	 Ghidului	 CPM	
privind	mediul	 înconjurător.	Aceasta,	 deoa-
rece	intervențiile	efectuate	ar	fi	putut	produ-
ce	un	impact	social	şi	de	mediu	semnificativ	
pe	termen	lung.	În	acest	sens,	au	fost	iniţiate	
evaluări	 ale	 impactului	 de	mediu	 şi	 social,	
care	 au	 oferit	 informaţii	 pentru	 proiectarea	
detaliată,	au	stabilit	planuri	de	management	
al	mediului,	cadrul	politicilor	de	strămutare	
ș.a.

	 În	toate	SCI	au	fost	desfășurate	activități	spe-
ciale	de	dezvoltare	socială,	la	care	au	parti-
cipat	locuitori	ai	24	de	sate	din	zonă.	Aceste	
măsuri	au	avut	menirea	de	a	reduce	impactul	
negativ	 al	 prezenţei	 de	 durată	 a	 angajaţilor	
străini	în	comunităţi	şi	de	a	informa	localni-

cii	despre	aspecte	precum	traficul	de	persoa-
ne,	violenţa	domestică	şi	cea	în	bază	de	gen	
etc.

	 Acţiunile	de	strămutare	au	avut	ca	scop	ate-
nuarea	pagubelor	temporare	asupra	culturilor	
agricole	din	cauza	 lucrărilor	de	construcţie.	
Suma	 totală	 a	 compensațiilor	 a	depășit	300	
de	mii	de	dolari	SUA,	de	care	au	putut	be-
neficia	mai	mult	de	12	mii	de	proprietari	de	
terenuri	agricole.

În	 scopul	 asigurării	 unei	 funcționalități	
sustenabile	 a	 sistemelor	 centralizate	 de	
irigare,	Activitatea Reabilitarea Sisteme-

lor Centralizate de Irigare	(ARSCI)	a	prevăzut	
reabilitarea	integrală	a	zece	SCI,	aflate	anterior	
în	gestiunea	Agenției	„Apele	Moldovei”.				

Toate	cele	zece	SCI	-	şase	pe	râul	Nistru	şi	
patru	pe	râul	Prut	-	au	fost	reabilitate	integral	în	
termenele	prestabilite	de	Compact.	Capacitatea	
totală	de	 irigare	a	acestor	SCI	atinge	suprafață	
de	circa	12	mii	de	hectare.	Mai	mult	ca	atât,	da-
torită	modificărilor	 propuse	de	FPM	Moldova,	

rețelele	construite	oferă	posibilități	unice	de	ex-
tindere	a	suprafețelor	de	irigare	cu	încă	circa	3,5	
mii	hectare.	În	așa	mod,	capacitatea	celor	zece	
CIS	 reabilitate	 poate	 depăși	 aria	 de	 15	mii	 de	
hectare.

Reabilitarea	 integrală	 a	 SCI	 a	 inclus	 un	 șir	
complex	de	activități:

•	 Activități de construcție,	 precum	 înlocuirea	
pompelor,	 supapelor,	 rețelelor	 de	 conducte	
şi	auxiliare,	prizelor	de	apă,	echipamentului	
electric	şi	de	control,	reparaţia	clădirilor	sta-
ţiilor	de	pompare,	a	bazinelor	ș.a.m.d.			

„Avem planuri mari, legate de irigare. Sperăm să avansăm și să 
avem culturi performante. Apa înseamnă viață, înseamnă să-ți vezi 
cultura protejată și să te bucuri de rezultatul muncii depuse”.

Elena CrECIun, producătoare agricolă,
roşcani, anenii noi

1. Activitatea reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare



1716

ProGrAMUL CoMPACT

22 staţii 
de pompare

10 module de irigare 
SCI Chircani Zîrneşti

2 staţii de pompare 
de drenaj

109 seturi de pompe - fiecare 
dotat cu sistem automatizat dirijat 
de  la distanță sau local

118,5 km canale de drenaj

~ 435 km reţea 
de distribuţie a apei

~ 33,6 km drumuri 
de acces pietruite

Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare

~ 11 km reţea 
de tensiune electrică 

cu 15 staţii 
de transformatoare
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riale MBH, precum și instituirea unei rețele de 
monitorizare a nivelului apelor.

	Etapa a III-a a avut o durată de 34 de luni, iar 
ținta ei a fost formarea continuă și consolidarea 
capacităților AUAI, precum și executarea tran-
sferului de management către AUAI. De aseme-
nea, ea a inclus activități de suport instituțional 
pentru monitorizarea apelor, dezvoltarea siste-
mului informațional privind resursele de apă, 
precum și dezvoltarea unui plan de management 
al Bazinului Hidrografic Nistru.

Transferul Managementului în Irigare

Pe parcursul perioadei de implementare, TMI a 
oferit un spectru larg de asistenţa tehnică și instruire 
pentru:

•	 Crearea AUA în conformitate cu prevederile 
Legii AUAI, dar și cu cele mai bune practici 
internaționale privind entitățile menite să 
ofere servicii durabile de livrare a apei pentru 
scopuri de irigare; 

•	 Asigurarea unui mediu juridic ce ar permite 
AUAI să-și exercite responsabilitățile asumate;  

•	 Consolidarea capacităților AUA pentru a-și 
exercita pe deplin funcțiile de operare și de 
întreținere a SCI reabilitate: 

•	 Oferirea pentru Guvernul Republicii 
Moldova, ca posesor legal al infrastructurii de 
irigare, a asistenței în negocierea și semnarea 
acordurilor de transfer al managementului.

 

Acțiunile întreprinse inițial în cadrul Progra-
mului Compact aveau scopul de a mobiliza inte-
resul fermierilor din zonele SCI. Pentru aceasta a 
fost elaborată Strategia de informare și, în zonele 
selectate pentru implementarea reformei în secto-

rul de irigare, a fost lansată Campania de informare 
privind crearea AUAI. Primul pas în constituirea 
asociațiilor a fost informarea, motivarea și încura-
jarea proprietarilor și utilizatorilor de terenuri agri-
cole, situate în perimetrul SCI, de a crea AUAI. În 
acest scop s-a lucrat intens cu autoritățile publice 
centrale și locale, cu reprezentanții societății civile 
și cu liderii de opinie din comunitățile rurale viza-
te, dar, în special, cu proprietarii și utilizatorii tere-
nurilor din aria Sistemelor Centralizate de Irigare. 
Strategia de informare elaborată a inclus și compo-
nenta egalității de gen.

Campania de informare și-a atins scopurile. 
Astfel, doar  în grupul primelor șapte SCI propuse 
pentru reabilitare și-au exprimat interesul în crearea 
AUAI nu mai puțin de 80% din proprietarii și uti-
lizatorii terenurilor, semnând în acest sens expresiile 
de interes. Este vorba de un document cu caracter 
neobligatoriu semnat de proprietarul sau utilizato-
rul de teren, prin care subscrisul își confirmă dispo-
nibilitatea pentru sprijinirea sub-activității TMI și 
crearea AUAI. Conform art. 11 al Legii AUAI, nu 
mai puțin de 50%+1 din proprietarii și utilizato-
rii de teren din perimetrul SCI trebuie să semneze 
expresiile de interes pentru a crea asociația și a con-
tinua, astfel, procesul de constituire și transferul 
bunurilor de la Agenția „Apele Moldovei” către 
AUAI. Rata semnării expresiilor de interes a oscilat 
de la 64% (SCI Coșnița) la 99,7% (SCI Roșcani). 
De menționat că circa 34% din expresiile de inte-
res sunt semnate de femei, chiar dacă proiectul nu a 
prestabilit o țintă pentru acest indicator.

Un alt rezultat al campaniei de informare a fost 
crearea, în conformitate cu Legea AUAI, a comi-
tetelor de constituire a AUAI. La etapa iniţială de 
creare a asociaţiilor, comitetele de constituire, alese 
în cadrul adunărilor generale, au jucat rolul unei 
interfețe între Programul Compact și fermieri. Co-

Activitatea Reforma Sectorului de Irigare (ARSI) 
a avut ca scop: (1) crearea unui mediu favorabil și a 
capacităţilor instituţionale necesare pentru asigura-
rea managementului eficient (gestionare, întreţine-
re și finanţare) al SCI reabilitate; (2) consolidarea 
capacităţilor naționale de a-și gestiona resursele li-
mitate de apă în condiţiile creșterii necesarului de 
utilizare a apei și ale efectelor cauzate de schimbările 
climaterice.

ARSI a inclus două sub-activităţi: Sub-activita-
tea Transfer al Managementului Irigării (TMI) și 
Sub-activitatea Managementul Bazinelor Hidrogra-
file (MBH).

Este necesar de subliniat că sub-activitatea TMI 
a fost o precursoare hotărâtoare pentru celelalte trei 
activități ale Proiectului TAP, în timp ce sub-acti-
vitatea MBH a fost importantă pentru asigurarea 

dezvoltării durabile și pentru utilizarea resurselor 
de apă ale Republicii Moldova.

Însăși implementarea ARSI a fost împărțită în 
trei etape secvențiale:

  Etapa I-a a durat primele șase luni ale ARSI și a 
inclus determinarea gradului de interes al produ-
cătorilor agricoli și al proprietarilor de teren în 
crearea AUA, cu definitivarea expresiilor de in-
teres, precum și revizuirea cadrului instituțional 
și de monitorizare existent pentru sub-activita-
tea MBH.

	Etapa a II-a a durat următoarele 18 luni ale 
ARSI și a inclus crearea și înregistrarea juridică a 
unsprezece AUAI, elaborarea planurilor de exe-
cutare a acordurilor de transfer al managemen-
tului, dezvoltarea unui cadru de politici secto-

„Reabilitarea sistemelor de irigare este dificilă și suntem 
mândri că proiectul este implementat și în regiunea noastră, în 
stânga Nistrului. Interesul producătorilor agricoli pentru irigare 
este în creștere”.

nicolae ruSu, director executiv al auaI, 
Coşnița, dubăsari

2. Activitatea reforma Sectorului de Irigare
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blica Moldova au fost înregistrate 11 AUAI, iar către mijlocul anului 2015 au fost finalizate acordurile de 
transfer, care se conformau integral prevederilor noi Legi a AUAI. 

Tabel. date generale privind constituirea și înregistrarea legală a celor 11 aUaI

Denumirea AUA Denumirea SCI Data înregistrării Luna semnării acordului de transfer
AcvaGrup Puhăceni 21 martie 2012  mai 2013
AgroAcvila Roșcani 16 februarie 2012  mai 2013
AgroRufeni Lopatna 6 martie 2012  aprilie 2013
Blindești Blindești 7 martie 2012  iunie 2015
Chircani-Zîrnești Chircani-Zîrnești 5 martie 2012  iunie 2015
Coșnița Coșnița 7 martie 2012  mai 2013
Criuleni Criuleni 6 februarie 2012  aprilie 2013
Filipeni Leova Sud 17 februarie 2012  iunie 2015
IriTeh Cahul 5 martie 2012  planificat post- Compact
Jorile Jora de Jos 24 februarie 2012  mai 2013
Prutenii-II Grozești 19 martie 2012  mai 2013

Proiectul a acordat sprijin în selectarea și amenajarea sediilor AUAI și a finanțat procurarea de mobilier 
și echipamente de birou. Înainte de a primi ajutorul financiar, asociațiile au trebuit să execute reparațiile 
spațiilor selectate și să asigure condiții de securitate pentru bunurile oferite de proiect. Primul grup de 
șapte AUAI au primit bunurile și echipamentele în septembrie-noiembrie 2012, iar al doilea grup, consti-
tuit din patru AUAI - în iunie-august 2014. 

În conformitate cu Legea AUAI, fiecare asociație este obligată să aibă un registru al utilizatorilor de apă 
pentru irigații care, în conformitate cu articolul 34 al Legii, trebuie să conțină numele membrilor și locația 
exploatației lor agricole, mărimea exploatației, date despre utilizarea apei, numărul irigărilor, plățile ș.a. 
Rolul proiectului în elaborarea și punerea în operare a acestor registre a fost decisiv și a inclus, printre alte-
le, elaborarea unui software personalizat (Apas), instalarea acestui soft și alegerea de hardware necesar, și, 

corespunzător de menținere și exploatare al SCI 
transmise în gestiunea AUAI. Unitatea de mana-
gement a fost oficial inaugurată pe 8 decembrie 
2011. De remarcat că ulterior, pe parcursul pro-
iectului, FPM Moldova a oferit sprijin multilate-
ral și îndrumare pentru UMS prin suport în dez-
voltarea cadrului regulator de activitate, asistență 
continuă în rezolvarea problemelor apărute la faza 
inițială, precum și prin implementarea unui pro-
gram de consolidare a capacităților personalului 
acestei entități. Pentru a asigura o activitate efici-
entă, Proiectul a finanțat dotarea UMS cu echipa-
ment de birou și cu transport.

Etapa de pregătire pentru semnarea acordu-
rilor de transfer a inclus o altă componentă in-
dispensabilă în procesul de formare a grupurilor 
de fermieri, și anume, un program complex de 

instruire, structu-
rat pe categorii de 
membri ai AUAI. 
În total, în perioa-
da ce s-a scurs între 
înregistrarea AUAI 
și semnarea acordu-
rilor de transfer, au 

fost desfășurate 25 de instruiri specializate, la care 
au participat 175 de reprezentanți ai AUAI, din 
care circa 30% au fost femei. 

În așa mod, cu sprijinul direct al Programului 
Compact, către începutul anului 2012 în Repu-

mitetele au participat nemijlocit la pregătirea acor-
durilor de creare și la elaborarea statutelor AUAI, la 
definitivarea planurilor cadastrale și a listelor mem-
brilor potențiali amplasați în aria sistemelor centrali-
zate de irigare, la elaborarea bugetelor și a planurilor 
de activitate ale viitoarelor asociații. Într-un final, 
anume aceste comitete au organizat adunările de 
constituire ala AUAI, în cadrul cărora au fost alese 
inclusiv organele de conducere ale structurilor nou-
create. Noile AUAI erau create într-un cadru legal 
recent adoptat și, în acest sens, o altă sarcină a pro-
iectului a inclus elaborarea unui model al pachetului 
de documente, necesare pentru înregistrarea acestor 
asociaţii. Drept urmare, pe parcursul anului 2011, au 
fost desfășurate o serie de consultări publice și instru-
iri la tema structurii și conținutului statutului AUAI. 
Către începutul anului 2012 modelul elaborat putea 
fi pe deplin folosit pentru crearea asociațiilor.

Următoarea etapă de instituționalizare a AUAI 
a fost înregistrarea legală și transferul, de la Agenția 
„Apele Moldovei” către asociații, a drepturilor de 
utilizare a bunurilor amplasate în cadrul SCI reabi-
litate. În termeni legali această procedură este denu-
mită transfer al managementului în irigare și repre-
zintă un contract semnat de către președintele Con-
siliului de Administrație al AUAI, un reprezentant al 
FPM Moldova și un reprezentant al Agenției „Apele 
Moldovei”. Aceste acorduri sunt semnate pentru o 
durată de treizeci de ani și prevăd transmiterea în 
folosință gratuită a bunurilor aflate în SCI, stipulând 
drepturile și obligațiile AUAI privind exploatarea și 
menținerea sistemelor de irigare în perioada vizată.

Este foarte important de reținut că, în confor-
mitate cu precondiția donatorului, lucrările de re-
abilitare a primelor  SCI puteau să demareze doar 
după negocierea și semnarea acordurilor de transfer 
al managementului 
bunurilor din SCI 
în gestiunea AUAI.

La acest capi-
tol se adaugă și lu-
crul imens al FPM 
Moldova în ceea 
ce privește crearea, 
în cadrul Agenției „Apele Moldovei”, a Unității de 
management și supraveghere (UMS). Constituirea 
acestei structuri este o prevedere a Legii AUAI, iar 
sarcinile ei de bază sunt supravegherea și îndruma-
rea cu privire la managementul și asigurarea cadrului 
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•	 Organizarea efectivă a ședințelor de lucru
•	 Rolul adunării generale
•	 Ghidul TMI
•	 GIS și Apas 
•	 Registrul Apas (inițial și ediție actualizată)
•	 Interfața GIS pentru Registrul AUA
•	 Planificarea strategică
•	 Planificarea și bugetarea anuală
•	 Soft-ul 1C
•	 Noile Standarde naționale de contabilitate
•	 Auditul intern AUA
•	 Raportarea financiară
•	 Managementul resurselor umane
•	 MS Office și utilizarea e-mail
•	 Situațiile de conflict (inițial și ediție 

actualizată)

Proiectul a organizat vizite de studiu în Portu-
galia (2012) și Italia (2014), la care au participat 
31 de persoane, inclusiv zece femei. Scopul vizite-
lor a fost de a studia experiența acestor țări în ceea 
ce ţine de funcţionarea AUAI, inclusiv aspectele 
legale și instituționale care asigură activitatea efici-
entă a respectivelor asociații pe parcursul a circa 70 
de ani. Este necesar de menționat că, la capitolul 
vizite de lucru, proiectul și-a schimbat abordarea 
inițială și, începând cu anul 2013, au fost organiza-
te vizite de schimb de experiență între AUAI cre-
ate în cadrul Programului Compact. Per total, pe 
perioada implementării programului, circa 90 de 
membri ai AUA, inclusiv 35 de femei, au participat 
la vizite de studiu și de schimb de experiență.

Managementul Bazinelor Hidrografice (MBH)

Sub-activitatea MBH a fost concepută ca să 
promoveze Legea Apelor și un set de regulamen-
te aferente acesteia, care să contribuie la creșterea 
capacităților autorităților de specialitate  pentru o 
gestionare eficientă pe termen lung a resurselor de 
apă, în scopul creării unor condiţii favorabile pen-
tru activitatea AUAI. Ulterior, intervenţiile sub-
activităţii MBH au fost extinse pentru a asigura o 
abordare atotcuprinzătoare pentru managementul 
apelor și pentru a consolida capacitățile Guvernu-
lui de gestionare eficientă a resurselor de apă pe 
termen lung.

Pe lângă activităţile ce vizează reforma legisla-
tivă, MBH a inclus și alte trei direcţii de activitate: 

Utilizarea Apas - 170 de zile de instruire

Pregătirea și desfășurarea conferințelor anuale de transfer al managementului -  173

Atelierele pentru planul de management de mediu și social - 174

Aspectele de gen  - 251

Planificarea strategică participativă - 346

Organizarea activității consiliilor de administrare ale AUAI - 426

Organizarea adunărilor generale - 442

Organizarea activităților în cadrul grupurilor de sector - 2356

Suplimentar la instruirea propriu-zisă, proiectul 
a desfășurat pe scară largă activități de consultanță 
individuale, în grup sau la telefon, explicații prin 
poșta electronică etc. Majoritatea consultațiilor vi-
zate au ținut de domeniile Apas, evidența contabi-
lă cu ajutorul soft-ului 1C și sistemul geografic de 
informare GIS. Per total, acest tip de consultanţă a 
constituit circa 300 de ore de lucru.   

Adițional la programul de instruirile și la acti-
vităţile de consultanţă, proiectul a desfășurat un 
lucru extensiv de elaborare a materialelor scrise și 
a materialelor ilustrativ-didactice. În acest sens, în 
perioada noiembrie 2011 - mai 2015 au fost pu-
blicate 17 îndrumare și opt manuale de utilizare și 
mentenanță, printre care se numără:

nu în cele din urmă, organizarea instruirilor privind 
utilizarea Apas. În total, 65 de membri ai AUA (in-
clusiv 44% femei) au participat la aceste cursuri de 
instruire, care a au inclus 21 de sesiuni în perioada 
noiembrie 2012 - aprilie 2015.

Chiar la etapa inițială, proiectul a început ela-
borarea strategiei de consolidare a capacităţilor și de 
formare continuă a membrilor asociațiilor. Luând 
în considerație faptul că primele asociații au fost 

înregistrate în februarie 2012, această strategie era 
deja finalizată în august 2011 și cuprindea următoa-
rele trei direcții de lucru: elaborarea materialelor de 
instruire, desfășurarea sesiunilor de instruire și orga-
nizarea unor vizite de studii internaționale.

În total, la activitățile de instruire au participat 
circa 8000 de persoane, peste 1/3 din care au fost 
femei. Principalele subiecte de formare pot fi clasifi-
cate în opt categorii de bază:
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automatizarea instrumentelor de eliberare a 
autorizațiilor de mediu pentru folosința speci-
ală a apei (Platforma Comună 1), și a celor de 
identificare, delimitare și clasificare a corpuri-
lor de apă, precum și alte aspecte de planificare 
a gestionării bazinelor hidrografice (Platforma 
Comună 2).

Aprobarea regulamentelor menționate mai sus 
a impus elaborarea unor amendamente la Legea 
Apelor, necesare pentru a permite punerea în 
aplicare a platformelor comune. Amendamen-
tele respective au fost definitivate în colaborare 
strânsă cu Ministerul Mediului și au fost aproba-
te de către Parlamentul Republicii Moldova în 
iunie 2014.  

Alte activităţi în domeniul managementului re-
surselor de apă au inclus:

	Elaborarea unui Plan de management al bazi-
nului hidrografic (PMBH) pentru râul Nistru. 
Procesul a început la sfârșitul anului 2013 și a 
implicat o asistență amplă oferită Ministerului 
Mediului pentru  stabilirea inițială a direcţiilor 
de intervenţie, desfășurarea a două runde de 
consultări și revizuirea/elaborarea unor secţiuni 
din Plan. Aceste procese au implicat numeroase 
eforturi de coordonare.

	Asistență tehnică și financiară în moderniza-
rea rețelei de monitorizare a nivelului apei în 
timp real a Serviciului Hidrometeorologic de 
Stat, cu opt stații moderne instalate în preajma 
localităților Naslavcea, Unguri, Soroca, Rezina, 
Goian, Vadul lui Vodă, Merenii Noi și Căușeni. 
După instalarea stațiilor, în 2013, proiectul a in-
struit personalul Serviciul Hidrometeorologic 
de Stat în operarea echipamentului, primele mă-
surări hidrologice fiind efectuate în patru locații 
de monitorizare. În total, au fost realizate instru-
iri la care au participat circa 130 de persoane, in-
clusiv 61 de femei.

	Popularea bazei de date hidrometrice, prin in-
termediul softului Aquarius. Acest lucru a ne-
cesitat eforturi considerabile din partea proiec-
tului, deoarece a inclus transferul de date de pe 
suport de hârtie în format digital, cu dezvoltarea 
unei bazei de date geospațiale.

Activităţile de creare a ,,ghișeului unic” au fost 
coordonate cu programul e-Guvernare și diferite 

Comună 2 - Serviciul Hidrometeorologic de 
Stat, Agenția „Apele Moldovei”, Agenţia pentru 
Geologie și Resurse Minerale, Centrul Național 
de Sănătate Publică - au fost instalate și trans-
mise, de asemenea cu titlu gratuit, echipamen-
te și soft-uri:. (ii) Platforma comună 3 (PC3) 
este un portal ce asigura accesul publicului larg 
la informația privind resursele de apă din țară 
și, de facto, reprezintă o bază de date, proiecta-
tă pentru a prelua informație din baza de date 
relațională Aquarius și PC2. În PC3 sunt im-
plicate Serviciul Hidrometeorologic de Stat, 
Agenția „Apele Moldovei”, Agenţia pentru Ge-
ologie și Resurse Minerale, Centrul Național de 
Sănătate Publică.

	Acordarea, pentru Ministerul Mediului și 
instituțiile subordonate acestuia, a asistenţei în 
domeniul managementului apelor.

Legea Apelor, elaborată cu sprijinul echipelor 
de experți în cadrul Programului Compact, a fost 
adoptată în decembrie 2011 și publicată în aprilie 
2012. Din momentul intrării în vigoare a noii Legi 
a Apelor, Republica Moldova a devenit prima țară 
din zona Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală ce 
are un nou cadru legal sectorial, care a înlocuit co-
dul vechi, depășit de timp. Mai mult ca atât, Repu-
blica Moldova a devenit a doua, dintre țările zonei 
menționate, care a adoptat o legislație deja parțial 
armonizată cu directivele respective ale UE, înce-
pând astfel procesul de conformare la legislația eu-
ropeană.

Ulterior, a fost acordată asistenţă în elaborarea 
legislaţiei secundare necesare:

	Regulamentul privind organizarea și 
funcționarea ghișeului unic de eliberare a 
autorizațiilor de mediu pentru folosința specială 
a apei;

	Regulamentul cu privire la Registrul 
autorizațiilor de mediu pentru folosința specială 
a apei;

	Regulamentul privind înregistrarea și raportarea 
apei utilizate;

	Metodologia privind identificarea, delimitarea 
și clasificarea corpurilor de apă. 

Cele patru acte secundare au permis stabili-
rea unui cadru de reglementare și au sprijinit 

	Crearea unui ghișeu unic de eliberare a 
autorizațiilor de mediu pentru folosința specia-
lă a apei, cunoscut sub denumirea de Platforma 
comună 1 (PC1). Acesta reprezintă un sistem 
informatic complex, destinat gestionării proce-
sului de obținere a autorizației de mediu pentru 
folosința specială a apei în cooperare cu Ministe-
rul Mediului și alte instituții de stat implicate în 
procedura de eliberare a respectivelor autorizații 
- Inspectoratul Ecologic de Stat (35 de agenții 
raionale), Ministerul Mediului, Agenția „Apele 
Moldovei”, Agenția pentru Geologie și Resurse 
Minerale, Centrul Național de Sănătate Publi-
că (34 de centre de sănătate publică raionale), 
Serviciul Piscicol, Agenția Națională pentru 
Siguranţa Alimentelor, Serviciul Protecție Ci-
vilă și Situații Excepționale). Pentru asigurarea  
funcționării și implementării PC1, din resurse-
le financiare Compact au fost procurate bunuri 
pentru dotarea instituțiilor antrenate în  PC1, 
care au fost transmise cu titlu gratuit  acestora. 
cauză PC1 a fost lansată în aprilie 2014. 

	Elaborarea altor două „platforme comune”: (i) 
Platforma comună 2 (PC2), care  reprezintă un 
sistem informatic destinat asistenței în procesul 
decizional și de modelare hidrodinamică pri-
vind managementul resurselor acvatice ale țării. 
Această platformă este amplasată în spațiul vir-
tual e-Gov și reprezintă o rețea de opt posturi 
pentru monitorizarea apei. Cinci dintre ele sunt 
amplasate  pe râul Nistru, iar trei - pe afluenții 
Bâc, Botna și Ichel. Aceste opt posturi au fost 
dotate cu echipament de măsurare a nivelului 
apei și de transmitere a datelor în regim non-
stop către Serviciul Hidrometeorologic de Stat. 
Şi în cazul instituţiilor ce constituie Platforma 

„În anii precedenți, lăsam culturile la mila 
Domnului. Dacă ploua - aveam roade, dacă era 
secetă - înregistram pierderi. Dar fără irigare 
nu faci agricultură, iar asocierea ne permite să 
obținem un preț mai mic pentru apă”.

Leonid rEBEja, producător agricol, 
Coşnița, dubăsari

instituţii implicate în eliberarea autorizaţiilor de 
folosință  a apei. Avantajele acestui sistem sunt:

	Reducerea interacțiunii dintre solicitant și 
funcționarul public, limitând posibilitățile de 
corupție;

	Promovarea principiului unei ,,guvernări fără 
hârtie”;

	Diminuarea timpului și a costurilor solicitantu-
lui și a instituțiilor responsabile;

	Ținerea evidenței transparente a tuturor 
autorizațiilor.   

În februarie-martie 2014 proiectul a reali-
zat cinci instruiri specializate pentru funcționarii 
instituțiilor antrenate în folosirea ,,ghișeului unic”, la 
care au participat circa 170 de persoane din diferite 
raioane ale republicii. Peste 40% dintre participanți 
au fost femei.

Ghișeul unic a fost lansat oficial în aprilie 2014, 
iar primele cereri au fost depuse începând cu luna 
următoare.   

În noiembrie 2013 Ministerul Mediului a lan-
sat procesul de elaborare a planurilor de manage-
ment pentru cele două bazine hidrografice ale țării 
(PMBH). Aceste documente ghidează procesul de 
gestionare a resurselor de apă într-un anumit dis-
trict hidrografic și cuprind, de regulă, o perioadă de 
șase ani. În acest sens, Programul Compact a acor-
dat asistență și a depus eforturi considerabile în ela-
borarea PMBH pentru râul Nistru.   

Sub-activitatea MBH a inclus, de asemenea, un 
program complex de formare. Astfel, în perioada 
2011-2015, mai mult de 1000 de persoane (36% 
femei), reprezentanți ai părților interesate, au par-
ticipat la peste 80 de evenimente separate de conso-
lidare a capacităților. Între altele, aceste evenimente 
au inclus seminare de instruire, ateliere de lucru, 
anchete hidrologice și o vizită de studiu în Olanda.
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bănci comerciale selectate (sau instituţii financiare 
participante - IFP). Programul de vânzări în rate a 
fost lansat la sfârșitul anului 2014 cu scopul de a 
susţine investiţiile mici, în special, pentru achiziţi-
onarea echipamentului de irigare. Acesta este ges-
tionat de Unitatea de implementare a proiectului 
Creșterea Producţiei Alimentare - instituţie publică 
subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, cunoscută sub numele de 2KR.

Programul de credite a fost oficial lansat în ca-
drul unui eveniment public, la 7 octombrie 2011, 
iar primele credite au fost acordate în ianuarie 2012. 

În perioada Compact au fost examinate, apro-
bate și debursate, cu asistența Directoratului Lini-
ilor de Credit din cadrul Ministerului Finanțelor 
(DLC), 73 de credite pentru 66 de beneficiari, în 
sumă totală de 12,4 mln. USD, inclusiv opt credite 
(circa 800 mii USD) pentru șapte afaceri condu-
se de femei. Cele mai multe credite (51, 9,3 mln. 
USD, 75%) au fost investite în construcția, rea-
bilitarea, reutilarea depozitelor frigorifice pentru 
fructe, legume și struguri; restul creditelor au fost 
acordate pentru echipament de sortare, procesare, 
uscare, ambalare a fructelor și legumelor, pentru 
construcția și utilarea serelor, pentru fabricarea am-
balajului de  împachetare a fructelor și strugurilor 
ș.a. Conform statisticilor, creditul minim constituie 
12.973 USD, creditul maxim - 600 mii USD, cre-
ditul mediu - circa 170 mii USD; termenul mediu 
este de 5,6 ani. 

Rambursarea creditelor va continua până în 
anul 2022, cu condiția că nu vor exista alte situații, 
ce vor impune restituirea anticipată a soldului cre-
ditelor acordate. Plățile pentru rambursarea îm-
prumuturilor și achitarea dobânzilor aferente sunt 

acumulate în Fondul de Refinanțare a Creditelor. 
Aceste mijloace urmează a fi utilizate la finanțarea 
activităților și operațiunilor Entității Succesoare a 
FPM Moldova.

Creditele Compact au generat investiții tota-
le în agricultura de valoare înaltă  în sumă de cir-
ca 25,7 mln. USD. Astfel, fiecare dolar SUA din 
creditele Compact a atras un alt dolar SUA în 

Obiectivul AAFA este de a oferi finanţare 
pe termen lung, necesară pentru a spri-
jini creșterea investiţiilor în cadrul lan-

ţului valoric pentru a facilita tranziţia la agricultura 
performantă, cu un accent deosebit pe deservirea 
agricultorilor și a întreprinderilor ce își desfășoară 
activitatea în cadrul sistemelor de irigare preconiza-
te pentru reabilitate. Sortarea și ambalarea îmbună-
tăţită a produselor, precum și capacitatea de a mări 
perioada de producere și de comercializare, pot aju-
ta agricultorii moldoveni să devină mai competitivi 
pe pieţele interne și cele de export, și să-și vândă 
producţia la un preţ mai mare. Cu toate acestea - în 
situaţia când, de facto, resursele interne de finanţare 
pe termen lung lipsesc, iar capacităţile de accesare a 
pieţelor financiare internaţionale sunt reduse -, in-
stituţiile financiare din Republica Moldova, în mare 

parte,  nu sunt capabile să acorde împrumuturi pen-
tru investiţii în lanţul valoric al agriculturii perfor-
mante pentru perioade mai mari de trei ani.

Activitatea AAFA constă din două sub-activi-
tăţi: (1) finanţarea pe termen lung pentru a sprijini 
creșterea investiţiilor în lanţul valoric al agricultu-
rii performante („Facilitatea de Creditare”) și (2) 
sprijinul serviciilor de dezvoltare a investiţiilor 
bazate pe cerere („Servicii de Dezvoltare a Inves-
tiţiilor”).

Sub-activitatea Facilitatea de Creditare este 
implementată prin două instrumente financiare: 
Programul de creditare și Programul de vânzări în 
rate. În cadrul Programului de creditare, resursele 
financiare au fost acordate întreprinderilor eligibile 
sub formă de credite, prin intermediul unui șir de 

„Mi-am dat seama că ideea mea de afacere - uscătoria de fructe 
- se încadra perfect în condițiile Programului Compact. Un mare 
avantaj este durata lungă a creditului și dobânda competitivă”.

Ion GaBEr, producător agricol,
Sadova, Călăraşi

3. Activitatea Acces la Finanţare în Agricultură 
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investiții private suplimentare. Aceste investiții au 
contribuit la construcția, reabilitarea sau reutilarea 
a circa 38,3 mii tone de capacități frigorifice, din-
tre care 20,7 mii tone au fost deja date în exploata-
re, restul urmând a fi date în exploatare în perioada 
post-Compact. Astfel, FPM Moldova a asigurat 
atingerea țintei duble a indicatorului Compact 
„Infrastructura post-recoltare nouă în agricultura 
cu valoare înaltă”, care prevedea inițial 10.500 tone 
către luna august 2015.

Sub-activitatea Servicii de dezvoltare a Inves-
tiţiilor a oferit sprijin producătorilor și grupurilor 
de producători și antreprenori rurali care sunt in-
teresaţi în elaborarea proiectelor de investiţii post-
recoltare și în obţinerea de împrumuturi pentru 
acestea prin intermediul Facilităţii de Creditare. 
Această sub-activitate a fost preluată de proiectul 
ACED, fiind cofinanțată de USAID și Corporația 
Provocările Mileniului. 

În decembrie 2014, CPM și FPM Moldova 
au luat decizia de a extinde o parte din fonduri-
le AAFA către un program ce ar fi mai focusat pe 
fermierii mici și mijlocii, excluși din activitățile de 
creditare din lipsa/insuficiența gajului sau a istoriei 
de credit. După examinarea mai multor opțiuni în 
vederea alocării optime a acestor fonduri, Proiectul 
2KR a fost selectat pentru implementarea Progra-
mului de Vânzări în Rate. Acest Program a permis 
micilor fermieri să investească în echipament de iri-
gare și alte utilaje pentru dezvoltarea agriculturii cu 
valoare înaltă.

Către încheierea Programului Compact au fost 
aprobate spre finanțare 90 de solicitări de echipa-
mente parvenite de la 80 de beneficiari, în sumă 
totală de circa 4,6 mln. USD. Din suma totală a 
finanțării, circa ¼ a fost acordată pentru echipament 
de irigare la plantă (64 de proiecte investiționale), 
restul fiind investite în alte echipamente și utilaje 
pentru agricultura cu valoare înaltă (livezi, vii, sere 
etc.). Mijloacele financiare, încasate din avansuri 
și din ratele ce urmează a fi plătite în anii urmă-
tori de către beneficiari sunt acumulate în Fondul 
de Refinanțare a Vânzărilor în Rate, menținut de 
2KR. Aceste resurse vor fi utilizate la finanțarea no-
ilor solicitări de la fermieri până la expirarea terme-
nului împrumutului acordat.
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Depozite frigorifice
39 mii tone 

Credite pentru infrastruCtura 
post-reColtare

eChipament în rate

80 de cumpărători de echipamente 
de irigare şi tehnică agricolă

90 de tranzacții aprobate în valoare 
de 4,6 mln. USD

66 de beneficiari

73 de credite aprobate
în valoare de 12,4 mln.USD
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CVAP a fost lansată oficial la începutul lunii 
iunie 2011 și include cinci sub-activităţi. Primele 
patru au fost desfășurate pe teritoriul întregii ţări 
și au scopul de a (i) extinde oportunităţile de co-
mercializare prin consolidarea relaţiilor comerciale; 
(ii) moderniza tehnicile de producere; (iii) susţine 
dezvoltarea lanţului valoric; (iv) crea un mediu fa-
vorabil pentru practicarea agriculturii performante. 
A cincea sub-activitate este strâns legată de alte ac-
tivităţi Compact, și anume, ARSCI și ARSI, și are 
misiunea de a susţine tranziţia la agricultura perfor-
mantă și de a utiliza serviciile de irigare în zonele 
SCI. Activităţi adiţionale sunt desfășurate și pentru 
aspectele tangenţiale - în special, aspectele de gen.

Asistenţa oferită întreprinderilor în cadrul sub-
activității Relaţiile comerciale și Dezvoltarea lanţului 
valoric au avut un efect pozitiv asupra volumului de 
vânzări cu produse de valoare înaltă. Potrivit datelor 
de monitorizare, până la sfârșitul lunii august 2015, 
circa 1250 de beneficiari (întreprinderi și agricul-
tori) ai asistenţei CVAP au beneficiat de asistență în 
facilitarea și intermedierea comercializării produse-
lor agricole. O pătrime din aceste întreprinderi sunt 
gestionate de femei. În termeni financiari, rezultate-
le înregistrate au fost și mai bune, deoarece vânzările 
facilitate - în valoare de circa 30 mln. dolari SUA, 
raportate pentru aceeași perioadă - au depășit sem-
nificativ obiectivul de 21 mln. dolari SUA. 

Sub-activitatea Instruire în domeniul produ-
cerii are scopul de a ajuta agricultorii implicaţi în 
lanţul valoric al agriculturii performante să-și mo-
dernizeze procesul de producţie pentru a satisface 
mai bine cerinţele cumpărătorilor. Numită, deseori, 
„instruire în lanţul valoric”, intervenţia acestei sub-
activităţi a avut loc la nivel naţional. Până la sfârșitul 

lunii septembrie 2015, au fost organizate instruiri 
pentru mai mult de 6,6 mii de agricultori, peste 1/3 
din care sunt femei. Peste 2,4 mii din beneficiarii 
instruirilor și ai consultațiilor oferite de ACED au 
aplicat cunoștințele obținute în practică, inclusiv 
circa 900 de femei.

Activitatea Creșterea Vânzărilor în Agri-
cultura Performantă (CVAP) are scopul 
de a „spori competitivitatea sectorului 

agricol din Republica Moldova, încurajând produ-
cerea, prelucrarea și comercializarea produselor cu 
valoare adăugată”1. Acest obiectiv urmează să fie 
atins prin acordarea de asistenţă tehnică, instruire, 
activităţi demo, consultare și servicii de promovare.

CVAP este o iniţiativă comună a CPM și 
USAID, în care CPM a venit cu o parte din finanţa-
re, iar USAID a fost responsabilă de implementarea 
activităţii prin Proiectul Competitivitatea Agricolă 
și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED). ACED 

1  Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea 
Întreprinderilor - Raport anual pentru al treilea an de implementare 
a proiectului, aprilie 2014, pagina 2.

are două componente - una coincide cu CVAP, iar 
cea de-a doua se axează pe dezvoltarea întreprinde-
rilor din Transnistria.

„Mulți ferimieri au învățat să facă agricultură performantă 
fiindcă ACED le-a oferit cunoștințe”.

Mihail COjOCaru, producător agricol, Criuleni

4. Creşterea Vânzărilor în Agricultura Performantă
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Sub-activitatea Crearea condiţiilor favorabile 
a abordat aspectele de politici și de reglementare 
ce pot inhiba investiţiile și exporturile cu produse 
de valoare înaltă, acordând consultanţă metodo-
logică și sprijin operaţional în domeniul standar-
delor sanitare și fitosanitare, precum și altor stan-
darde de calitate. Activitatea în domeniul standar-
delor a vizat, în special, oferirea echipamentului și 
organizarea instruirilor pentru două entităţi gu-
vernamentale - Laboratorul Central Fitosanitar, 
subordonat Ministerului Agriculturii și Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, respon-
sabilă inclusiv de controlul în domeniul standar-
delor sanitare și fitosanitare. Această asistenţă a 
fost acordată în anii 2012 și 2013, fiind urmată de 
asistenţă la certificarea ISO 17025 a Laboratoru-
lui Central Fitosanitar, proces care mai durează.  

Până la sfârșitul lunii aprilie 2015 au fost create 
34 de câmpuri de demonstrare în 17 raioane ale ţă-
rii, jumătate dintre ele fiind amplasate în regiunile 
unde sunt reabilitate sistemele de irigare. De ase-
menea, câmpurile de demonstrare au acoperit toate 
lanţurile valorice incluse în CVAP. 

În perioada noiembrie 2012 - aprilie 2015, 
CVAP a organizat peste 70 de zile deschise (până 
la trei evenimente pentru fiecare regiune), la fiecare 
participând câte 25-30 de persoane. 

Sub-activitatea dezvoltarea lanţului valoric 
s-a concentrat pe crearea unui Centru de sprijin 
virtual pentru lanţul valoric. Pentru a consolida 
relaţiile dintre diferiţi participanţi la lanţul valoric, 
în octombrie 2013 a fost lansată o platformă web 
(AgroConect).

„Creditul Compact mi s-a părut cel mai 
avantajos - rata dobânzii foarte atractivă, 
scutirea de taxe. Am reușit să cumpărăm cea mai 
performantă linie de sortare a legumelor din 
Moldova”.

Ștefan POPa, producător agricol, 
Corneşti, ungheni

În cadrul Sub-activității asistenţă agricultorilor şi 
întreprinderilor agricole - Zonele SCI au fost organizate 
32 de evenimente de instruire în șase zone SCI, cu o me-
die de circa 30 de participanţi per eveniment. Instruirile 
au acoperit majoritatea domeniilor de interes pentru agri-
cultorii care urmează să beneficieze de reabilitarea SCI, 
inclusiv tehnicile de irigare, parametrii de calitate a solu-
lui, creșterea legumelor, livezile de mere super-intensive și 
pepinierele de pomi fructiferi. De asemenea, la Lopatna 
a fost creat un câmp de demonstrare pentru irigarea prin 
picurare. Mai mult, în strânsă cooperare cu AUAI, au fost 
distribuite ghiduri și buletine tehnice (privind calitatea 
apei de irigare, managementul apei, sistemele de irigare, 
calitatea solului, managementul solului, sistemele de su-
port pentru vii, investiţiile în creșterea fructelor, pomu-
șoarelor și legumelor, protecţia culturilor și construcţia 
frigiderelor). 

Sub-activitatea Consultanţă şi infrastructură sanitară 
şi fitosanitară a susţinut activ perfecţionarea cadrului 
normativ. În acest scop, iniţial, a fost efectuată o evaluare 
comprehensivă a procesului de înregistrare a soiurilor de 
plante în Republica Moldova și a prevederilor legislative 
în materie de  standarde internaţionale pentru măsurile fi-
tosanitare (SIMF), însoţită de o evaluare a impactului re-
gulator. De asemenea, CVAP a oferit asistenţă considera-
bilă atât Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 
(echipament de laborator pentru 20 de unităţi fitosanita-
re, 300 de seturi mobile și seturi de materiale de referinţă 
pentru inspectorii fitosanitari), cât și Laboratorului Cen-
tral Fitosanitar, care a fost re-echipat în totalitate. 
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B. Proiectul 
Reabilitarea Drumului

„Reconstrucția drumului este un lucru benefic pentru cei 
care traversează acest traseu, dar și pentru afacerea pe care 
am lansat-o recent - o spălătorie auto. A crescut semnificativ 
fluxul de transport și avem un număr mai mare de clienți”.

dumitru COndrEa, tânăr antreprenor, 
Ghindeşti, Floreşti 
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toda reciclării la rece a asfaltului, ceea ce a condus 
nu doar la economii semnificative, dar și la beneficii 
pentru mediul ambiant.

Pe toată durata etapei de proiectare, în cele 19 
comunităţi afectate de lucrările de reabilitare au fost 
organizate consultări publice permanente. În toate 
localităţile au fost create Comitete de monitorizare 
a impactului social (CMIS), care au servit drept in-
terfaţă și, totodată, drept organism de intermediere 
între comunităţile locale, FPM Moldova și contrac-
tori (la început cu proiectantul, ulterior cu compa-
niile de construcţie și cele de supraveghere).

CMIS au avut posibilitatea să propună execu-
tarea, în cadrul Proiectului RD, a unor lucrări de 
infrastructură socială mici (ex. pavarea drumului de 
acces la punctul medical din localitate sau la școală, 
construcţia trotuarelor etc.). Astfel, în urma consul-
tărilor, în documentaţia tehnică de proiect au fost 
incluse propunerile și sugestiile reprezentanților 
comunităților.

Pentru achiziţia lucrărilor de construcţie, seg-
mentul de drum a fost divizat în patru loturi, iar 
companiile interesate puteau prezenta ofertele pen-
tru cel mult două loturi învecinate.

Obiectivul Proiectului RD era tridimen-
sional: „(i) de a crește veniturile popu-
laţiei locale prin reducerea costurilor 

de transport, bunuri și servicii; (ii) de a diminua 
pierderile suportate de economia naţională din ca-
uza stării proaste a drumurilor și (iii) de a reduce 
numărul accidentelor rutiere prin reabilitarea dru-
murilor”.  

PRD prevedea reabilitarea unui segment al dru-
mului național M2 Sărăteni-Soroca și a unui seg-
ment adițional al drumului național R7, de la So-
roca și până la intersecția Drochia, care fac legătura 
între capitala țării și Ucraina. Drumul M2 a fost 
construit în anii 1932-1949, din piatră concasată, 
iar în 1962 a fost acoperit cu mastic bituminos. Însă 

după declararea, în 1991, a independenţei Republi-
cii Moldova, din cauza lipsei resurselor financiare, 
atât pe drumul M2, cât și pe celelalte artere din ţară 
lucrările de întreţinere au fost puţine sau chiar au 
lipsit în totalitate. Şi pentru că pe aceste drumuri 
se înregistrează un volum semnificativ de trafic, în 
Strategia infrastructurii transportului terestru aces-
tea au fost incluse printre prioritățile Guvernului 
Republicii Moldova pentru reabilitare. 

Activităţile operaţionale în cadrul PRD au in-
clus: (i) lucrări de construcţie, inclusiv reabilitarea 
drumului naţional, precum și a drumurilor de acces, 
intersecţiilor, podurilor, podeţelor și altor elemente 
mici de infrastructură (trotuare, parcări etc.); (ii) 
acordarea serviciilor de consultanţă pentru studiul 
de fezabilitate, proiectarea și supravegherea lucrări-
lor de construcţie; (iii) plata compensaţiilor pentru 
persoanele afectate temporar sau permanent de lu-
crările de reabilitare; (iv) desfășurarea activităţilor 
cu participarea comunităţilor locale (inclusiv in-
struiri, ateliere, campanii de informare) cu scopul 
de a informa și de a diminua efectele negative ale lu-
crărilor de construcţie asupra comunităţilor locale.

Singura precondiţie pentru Proiectul RD a fost 
adoptarea modificărilor la Legea fondului rutier, 
care să prevadă „alocarea automată în Fondul Rutier 
a cel puţin 50% din veniturile din accizele la com-
bustibil în anul calendaristic 2011, 65% în 2012, și 
80% în 2013 și ulterior”. Modificarea Legii fondului 
rutier a fost susţinută unanim de comunitatea do-
natorilor, această precondiţie fiind realizată după 
doar câteva zile de la semnarea Acordului Compact 
și, astfel, fiind create condiţii optime pentru activi-
tăţile ulterioare. Proiectele finale de execuţie pentru 
reabilitarea drumului M2/R7 au fost definitivate la 
mijlocul anului 2011. Acestea conțineau modificări 
semnificative în ceea ce ţine de tehnologia și mate-
rialele care urmau să fie folosite. Mai exact, s-a decis 
asupra reciclării la rece a asfaltului. De menționat 
că Proiectul RD a fost primul de acest gen în Repu-
blica Moldova, în cadrul căruia a fost aplicată me-

„Până la reparație era noroi, trecerile pentru pietoni nu erau 
organizate, era riscant pentru copii să traverseze drumul. Acum 
avem amenajate trotuare, trecerile de pietoni moderne și drumul 
spre școală a devenit mai sigur”.

Valentina PErEBECauțan, directoarea Gimnaziului 
din Gura Camencii, Floreşti
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ment și amplasarea pilonilor pentru stabilizarea 
alunecărilor de teren și reducerea pantei abrupte 
pe marginea drumului (Lotul 4).

Chiar dacă, iniţial, în cadrul Programului 
Compact era prevăzută reabilitarea unui segment 
de 93 de kilometri de drum, lungimea finală a seg-
mentului de drum reabilitat a fost de 96 de kilo-
metri, fiind efectuate lucrări adiţionale pe drumul 
R14 (de cealaltă parte a intersecţiei denivelate de 
la Sărătenii Vechi) și pe drumul de acces la staţia 
de pompieri și drumul L110. 

Proiectul RD a prevăzut și construcţia sau 
modernizarea infrastructurii sociale în localită-
ţile afectate de lucrările de reabilitare. În speţă, 
îmbunătăţirile sociale au inclus: (i) construcţia 
trotuarelor și instalarea gardurilor metalice; (ii) 
pavarea/reparaţia drumurilor de acces spre princi-
palele instituţii de menire socială din comunitate, 
cum sunt grădiniţele, școlile, centrele medicale, 
gările feroviare; (iii) alte lucrări civile minore (ex. 
pavarea parcărilor, construcţia canalelor de scur-
gere pe drumurile de acces etc.). 

Lungimea totală a drumului reabilitat - circa 96 km

Numărul podurilor construite și reabilitate - 15

Trotuare construite - circa 22 km

Sisteme de iluminare instalate în satele traversate de drumul reabilitat - circa 20 km

Parapete de protecție instalate - circa 12 km

Lungimea drumurilor de acces spre drumul național construite- 20 km

Reabilitarea drumului de acces spre Stația de pompieri din orașul Soroca și a curții acesteia 
- lucru ce a fost posibil datorită cooperării CPM cu Departamentul Apărării al SUA

Rezultatele Proiectului includ:

Contractele pentru Loturile din partea sudi-
că (Lotul 1 și 2) au fost adjudecate  de Consorţiul 
companiilor turcești ONUR Taahhnut Tasimacilik 
Ve Ticaret Ltd. Sti și SUMMA Turizm Yatirimciliği 
A.Ş. (în continuare Onur-Summa). Contractele 
pentru Loturile din partea nordică a segmentului 
de drum (Lotul 3 și 4) au fost adjudecate de către 

Compania Strabag, Austria. Pentru serviciile de su-
praveghere a lucrărilor de construcţie procesul de 
procurare a fost divizat în două părţi: contractul 
pentru Lotul 1 și 2 a fost realizat de către Compania 
IRD, Italia, iar pentru Lotul 3 și 4 - de către Com-
pania Louis Berger SAS, Franţa.

Contractele cu companiile de construcţie au 
fost semnate la începutul lunii iunie 2012. Lucră-
rile au inclus consolidarea îmbrăcămintei rutiere 
existente prin reciclarea la rece a asfaltului, așterne-
rea unui strat de bază și binder adiţional, construc-
ţia curbelor din asfalt turnat, precum și realinierea 
curbelor verticale și orizontale la necesitate, adău-
garea benzilor pentru vehicule lente, modernizarea 
sistemului de drenaj, reabilitarea podurilor existen-
te și construcţia unor podeţe noi. În plus, au foste 
realizate un șir de lucrări adiționale de îmbunătățiri 
sociale. În conformitate cu rezultatele monitori-
zării, pe perioada lucrărilor de construcţie, au fost 
angajaţi peste 1,3 mii de muncitori, inclusiv 88 de 
femei. Aceste cifre includ atât muncitorii locali, cât 
și pe cei străini. Lucrările de construcţie pentru toa-
te loturile au fost finalizate, în mare parte, în sep-
tembrie 2014.

Deși Programul Compact nu a prevăzut modi-
ficări semnificative în aspectul iniţial al drumului 
M2/R7, ca urmare a unor schimbări produse între 
etapa de proiectare și cea de lansare a lucrărilor de 
construcţie, au fost făcute câteva modificări pentru 
segmentele de drum ce urmau să fie reabilitate sau 
reconstruite. Printre principalele modificări au fost: 
(i) construcţia sensurilor giratorii pentru îmbună-
tăţirea siguranţei rutiere; (ii) construcţia intersecţi-
ei denivelate la Sărătenii Vechi (Lotul 1), prima de 
acest gen în ţară; (iii) reconstrucţia totală a podului 
cu cale ferată (Lotul 2); și (iv) lucrările de terasa-



4342

Suplimentar la lucrările de construcţie propriu-
zise, Proiectul RD a organizat pentru membrii co-
munităţilor diverse instruiri. Contractorii au fost 
responsabili pentru desfășurarea instruirilor în 
domeniul siguranţei rutiere pentru toţi elevii din 
localităţile afectate de lucrările de reabilitare, dar 
și din localităţile învecinate. Pe durata derulării 
lucrărilor de reabilitare a drumului de instruire 
au beneficiat circa 3300 de copii, precum și - pen-
tru a asigura sustenabilitatea instruirilor pe viitor 
- 300 de învăţători. La solicitarea CMIS, instruiri 
privind normele de circulaţie au fost organizate și 
pentru căruţași. Mai mult, FPM Moldova, în co-
laborare cu experţii în domeniul social și de gen 
ai companiilor de construcţie și de supraveghere, 
a organizat un șir de instruiri și evenimente pe su-
biecte sociale, cu scopul de a reduce riscurile ce ţin 
de prezenţa îndelungată a muncitorilor străini în 
comunităţi. Instruirile și evenimentele s-au axat pe 
subiecte precum traficul de persoane, violenţa în 
bază de gen și domestică, HIV/SIDA și alte boli 
cu transmitere sexuală.

Programul European de Evaluare a Drumurilor 
(EuroRAP) a efectuat o analiza a siguranței ruti-
ere pentru drumul reabilitat, concluziile acestei 
organizații de competență internațională fiind cu 
adevărat bune. Astfel, potrivit EuroRAP, calita-
tea drumului reabilitat a fost îmbunătățită în mod 
substanțial, iar drumul conține multe detalii de 
construcție moderne, care oferă standarde ridicate 
de protecție în trafic.

Lista pentru îmbunătăţirile sociale a fost elaborată în urma unor consultări extinse cu reprezentanții 
comunităţilor locale, fiind luate în considerare aproape toate sugestiile făcute. Mai mult ca atât, deoarece 
numărul solicitărilor devenea din ce în ce mai mare, FPM Moldova a mers în întâmpinarea solicitanților și 
a majorat bugetul alocat pentru îmbunătăţirile sociale de la 1,4 mln. dolari SUA până la aproape 2,5 mln. 
dolari SUA.

Lista îmbunătățirilor sociale în cadrul Proiectului rd

Localitatea Îmbunătățiri sociale

Codrul Nou Drum de acces spre Centrul de deservire socială, centrul medical, scoală și grădinița; 
Parapet pietonal de 500 m lungime; drum secundar  prin sat, paralel cu M2.

Țînțăreni Drum de acces spre liceu, cantină și școala primară; renovarea zonei de lângă 
grădiniță și curții școlii; trotuar între Țînțăreni și satul Codrul Nou.

Negureni Drum de conectare între liceu, centru medical, bibliotecă, casa de cultură și muzeu.

Brînzenii Noi Drum de acces spre spital.

Prodănești Drum de acces la piață; drum de acces la școală și grădiniță; Parapet armat de 
protecție.

Rogojeni Drum de legătură de la traseul M2 spre școală.

Ghindești Drum de acces la stația de cale ferată (parte din drumul local L188 Ghindești - 
Cenușa - R18).

Ordășei Drumuri de acces la școală, grădiniță, cazangerie și cantină.

Gura-
Camencii

Drum de acces spre școală și curtea școlii; trotuar la școală; trotuar spre stația de 
alimentare.

Ciripcău Strada principală; Curtea gimnaziului.

Volovița Drum de acces la școală; parcare în fața școlii; drum de acces la primărie.

Ocolina Drum de acces de la traseul M2 spre sat (parte din drumul local L111); 
canal de scurgere pentru drumul de acces.

Soroca Drum de acces.

Rublenița Trei drumuri de acces; curtea școlii;  gard de protecție.
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3500 de copii, locuitori, 
conducători auto și căruțași 
din satele de-a lungul drumului 
reconstruit  au fost instruiți în 
domeniul securității rutiere 

Circa 3000 de semne de circulație instalate 

Circa 20 km de drumuri locale 
de acces la infrastructura socială  

15 poduri construite 
și renovate

22 km de trotuare construite 

20 km de drum iluminați 

96 km 
de drum renovați 

Proiectul Reabilitarea Drumului
PROGRAMUL COMPACT
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III. Programul Compact: 
bune practici în implementarea 

asistenţei externe                      

Programul Compact este o investiţie strategică din partea 
poporului american în viitorul Republicii Moldova. Așadar, 
acesta reprezintă o viziune – o viziune în care Republica Moldova 
este o ţară puternică, stabilă, democratică  și prosperă. 

Leslie McCuaig, director rezident de țară, CPM
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30% - în consiliile de administrare ale Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă pentru Irigare.  

Pentru a spori șansele femeilor din mediul aface-
rilor agricole de a accesa creditele Compact pentru 
investiții în infrastructura post-recoltare, valoarea 
minimă a creditelor a fost redusă până la 5000 do-
lari SUA și a fost extinsă lista investițiilor care pot fi 
efectuate din mijloacele împrumuturilor respective. 

De facto, femeile s-au dovedit a fi cele mai recep-
tive la inițiativele Programului Compact de mobili-
zare a comunităților, de diseminare a informațiilor, 
de promovare a atitudinii tolerante, de organizare a 
instruirilor și atelierelor de lucru.

C. Transparenţa şi consultări publice
Transparența este unul dintre principiile de 

bază în implementarea Programului Compact. 
Corporația Provocările Mileniului promovează asi-
gurarea transparenței în contextul atât al valorifică-
rii legale și transparente a mijloacelor acordate de 
către Guvernul SUA, cât și cel al realizării eficiente 
și calitative a activităților Compact - responsabilita-
te asumată de către Guvernul Republicii Moldova.

Din acest considerent, a fost asigurată vizibili-
tatea tuturor proceselor derulate în cadrul Progra-
mului Compact, iar mass-media au fost prezente nu 
doar la evenimentele publice, dar și în cadrul pro-
cedurilor de achiziție a bunurilor și serviciilor. De 
asemenea, reprezentanţi ai societăţii civile au făcut 
parte din Consiliul de observatori al FPM Moldo-
va, care a luat decizii ce țin de realizarea obiective-
lor Compact. La fel, o serie de organizații nongu-
vernamentale reprezentative au fost membre ale 
Grupului Consultativ și au venit cu recomandări de 
eficientizare ale activităților Compact. Iar publicul 
larg era informat, la fiecare etapă, despre realizările 
programului. 

Pentru a asigura echidistanță și corectitudine în 
procesul de achiziții, Programul Compact a prevă-
zut antrenarea, în evaluarea concursurilor organiza-
te, a experților independenți internaționali, selectați 
competitiv. Pentru a minimiza posibilele riscuri de 
fraudă și corupție pe parcursul derulării concursu-
rilor, procesul de achiziții a fost desfășurat de către 
o companie internațională independentă. Totodată, 
în corespundere cu principiul transparenței, medi-
atizarea proceselor a fost asigurată nu doar la etapa 
de organizare a achizițiilor, ci și la cea de deschidere 
a ofertelor depuse de competitori. Pentru a garan-
ta imparțialitate în gestionarea fondurilor Com-
pact, toate operațiunile financiare au fost efectua-
te de către o companie internațională contractată, 
iar anual un audit extern a verificat corectitudinea 
operațiunilor financiare.

Participarea comunităților la luarea deciziilor. 
Corporația Provocările Mileniului a tratat cu o res-
ponsabilitate deosebită participarea comunităților 
la etapa de elaborare a Programului Compact și a 
continuat să consulte beneficiarii și la etapa de im-
plementare a acestuia. Locuitorii satelor amplasate 
de-a lungul traseului Sărăteni-Soroca au fost invitați 
să se expună asupra proiectului tehnic de reabilita-
re a drumului, iar producătorii agricoli, membri ai 
AUA, au lucrat alături de ingineri asupra definitivă-
rii proiectului de reconstrucție și de modernizare a 
sistemelor de irigare.

La etapa de implementare, comunitățile au 
creat Comitete de monitorizare a impactului soci-
al (CISM), care au întrunit locuitori din aria pro-
iectelor Compact. În discuţiile cu companiile de 
construcție ce reabilitau drumul sau sistemele de 
irigare, aceste foruri au reprezentat localitatea și 
oamenii din ea. Membrii comitetelor au fost aleși 
de comunitate și, de regulă, erau oameni care se 
bucurau de încrederea satului: primari sau consili-

A. Aspectele sociale şi protecţia mediului
Un element inovațional pentru un program 

investițional și care a fost introdus de Compact 
Moldova este atenția acordată aspectelor sociale: 
educarea comunităților, prevenirea cazurilor de 
trafic de persoane, prevenirea răspândirii bolilor 
comunicabile, încurajarea femeilor și excluderea 
disparităților de gen etc.

În acest sens, Programul Compact a participat 
anual în campaniile internaționale „16 zile de acti-
vism împotriva violenței în bază de gen”. Pe lângă 
atelierele de lucru și sesiunile informative organiza-
te pentru locuitorii din satele amplasate de-a lungul 
drumului reabilitat sau în zonele sistemelor de iri-
gare, au fost desfășurate concursuri creative pentru 
elevi, în cadrul cărora copiii au fost îndemnați ca, 
prin desen sau prin eseuri, să ia o atitudine față de 
fenomenul violenței. Aceste activități au determi-
nat comunitățile să privească dintr-o altă optică un 
fenomen ce afectează societatea, inclusiv generația 
nouă.

La fel de nou pentru un proiect investițional a 
fost responsabilitatea cu care a fost tratată problema 
protecției mediului pentru a asigura durabilitatea 
investițiilor efectuate. În acest context, a fost cerce-
tat impactul lucrărilor de construcție atât la  reabi-
litarea drumului, cât și la reabilitarea  sistemelor de 
irigare. Mai mult, reducerea impactului negativ al 
irigării asupra solului, florei și faunei râurilor Nistru 
și Prut a fost luată în considerare la etapa proiectării 
tehnice. Ulterior, pe parcursul derulării lucrărilor de 
construcție, respectarea normelor ecologice și mini-
mizarea daunelor asupra mediului a fost permanent 
monitorizată de specialiști. 

O abordare inedită este și finanțarea, din fondu-
rile Programului Compact, a unui șir de cercetări ar-
heologice efectuate de-a lungul traseului reabilitat 
Sărăteni-Soroca. Aceste cercetări au completat pa-
trimoniul cultural al Republicii Moldova cu vestigii 
ce datează de mai bine de 4000 de ani și reprezintă 
o nouă filă în studierea evoluției umane și a etno-
genezei.

B. Implicarea şi abilitarea femeilor în 
activităţile Compact 

Creșterea oportunităților de a beneficia din 
plin de investițiile Programului Compact, în egală 
măsură de către bărbaţi și femei, a fost un obiec-
tiv major al Corporației Provocările Mileniului. 
Pentru realizarea acestui obiectiv au fost organi-
zate mai multe activități de încurajare a femeilor, 
în cadrul cărora femeile au fost îndemnate să fie 
active în procesul de luare a deciziilor, participând 
astfel la schimbarea pozitivă a comunităților în 
care locuiesc. Tocmai din acest raționament a fost 
condiționată prezența femeilor - în proporție de 

a. aspectele 
sociale şi protecția 
mediului

B. Implicarea şi 
abilitarea femeilor în 
activitățile Compact 

C. Transparență şi 
consultări publice

d. Investiții cu rata 
înaltă de recuperare 
economică

E. Monitorizare şi 
evaluare
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eri locali, medici sau asistenți sociali, profesori sau 
chiar liceeni. Datorită acestor formațiuni locale, 
toate disputele dintre comunitate și companii au 
fost soluționate operativ și pozitiv. Astfel, deoare-
ce pe parcursul derulării lucrărilor de construcție a 
fost consultată opinia locuitorilor, comunitatea s-a 
simțit parte a unui proiect investițional de amploa-
re. La fel de importantă pentru comunitate a fost 
implicarea acesteia în monitorizarea calității lucră-
rilor de construcție și în prevenirea eventualelor ca-
zuri de fraudă și corupție.

Prevenirea fraudei și corupției. Compact a 
fost singurul program investițional din Republi-
ca Moldova, care a urmărit o politică internă de 
prevenire, identificare și excludere a cazurilor de 
fraudă și de corupție. În acest sens, a fost elaborată 
o matrice a riscurilor de fraudă și de corupție, pre-
cum și un plan de acțiuni de prevenire și de exclu-
dere a riscurilor de fraudă și de corupție. Această 
practică a fost apreciată de către Consiliul de Ob-
servatori al FPM Moldova, constituit din membri 
ai Guvernului, reprezentanți ai societății civile și 
care este condus de Prim-ministrul ţării. Adop-
tarea unor acțiuni similare de prevenire a riscu-

rilor de fraudă și de corupție a fost recomandată 
și altor instituții care gestionează diverse proiecte 
investiționale. 

D. Investiţii cu rată de recuperare 
economică înaltă

Reducerea sărăciei prin creșterea economică 
este o nouă abordare, aplicată de către CPM în 
ultimii zece ani, și presupune oferirea de asistență 
pentru țările în curs de dezvoltare. Prin investițiile 
efectuate pentru înlăturarea constrângerilor de 
dezvoltare economică a țării, Programul Compact 
contribuie la catalizarea noilor investiții private în 
diverse domenii, la crearea unor afaceri noi sau la 
dezvoltarea și extinderea celor existente. 

Reparație versus Modernizare. Abordarea Pro-
gramului Compact faţă de reabilitarea infrastruc-
turii drumului sau a sistemelor de irigare a fost, fără 
îndoială, una inovativă. Compact și-a propus nu 
doar să repare anumite bunuri, ci și să le reabiliteze, 
sporindu-le eficiența, termenul de utilizare și deter-
minând creșterea beneficiului persoanelor care le 
utilizează. Astfel, drumul nu a fost doar reparat, ci a 
fost integral reconstruit - pe unele porțiuni, din te-
melie. Astăzi, datorită calității carosabilului, exclu-
derii curbelor periculoase, extinderii numărului de 
benzi, schimbării axei drumului și a intersecțiilor, 
reconstrucției podurilor și podețelor, construcției 
unor poduri noi, instalării marcajelor și semne-
lor rutiere și iluminării localităților traversate de 
drum, noua arteră rutieră oferă mai multă siguranță 
șoferilor. 

„Femeile s-au afirmat în toate domeniile, 
iar agricultura nu este o activitate în care le-ar 
fi teamă să se lanseze. Trebuie să fim implicate, 
alături de bărbați, să nu fim discriminate și să 
fim susținute. Astfel ne simțim utile și putem trăi 
mai intens”.

Lidia Cara, preşedintă a auaI, Leova

„Mă consider privilegiată că am avut șansa 
să lucrez cu comunitățile locale și cu experții 
din Moldova. Odată cu avansarea procesului de 
implementare a proiectului am văzut primele 
semne ale schimbărilor în oameni, în atitudinea 
lor, în participarea largă și aprecierea sinceră a 
instruirilor și a sesiunilor de informare”.

dragica VESELInOVIC, consultant 
internațional, responsabilă pentru 

aspecte sociale în cadrul Proiectului 
de reabilitare a drumului 

În același timp, locuitorii din satele amplasate 
de-a lungul drumului se pot bucura de un traseu 
iluminat, de treceri și insulițe de refugiu pentru 
pietoni, de trotuare și parapete de protecție, de 
canale de evacuare a apelor pluviale ce nu le vor                         
inunda terenurile agricole din vecinătatea drumu-
lui. Comunitățile au parte de drumuri locale noi 
asfaltate, care vor facilita accesul de la traseu la dife-
rite instituții sociale: școli, primării, spitale etc.

De asemenea, pasagerii au parte de călătorii si-
gure și confortabile pe drumul reabilitat și de stații 
de așteptare renovate, amplasate de-a lungul trase-
ului.

Aceeași abordare a funcţionat și în cazul siste-
melor de irigare. Conductele, care aveau mai bine 
de 30-40 de ani, nu au fost reparate, ci reutilate și 
modernizate. Toate rețelele de țevi au fost înlocu-
ite cu țevi din polietilenă de densitate înaltă, fără 
impact negativ asupra mediului. Hidranţii au fost 
substituiţi în proporţie de 100%, fiind instalate noi 
pompe eficiente energetic și flexibile pentru a livra 
apă în funcție de necesitatea fermierilor. În defini-
tiv, au fost prevăzute contoare mobile, astfel încât 
agricultorii să plătească doar pentru apa utilizată la 
irigare. 

E. Monitorizare şi evaluare
Monitorizarea și evaluarea activităților Progra-

mului Compact constituie un proces continuu, 
menit să garanteze că investițiile Guvernului SUA 
sunt eficiente și că de ele beneficiază un număr cât 
mai mare de locuitori ai Republicii Moldova. În 
cadrul procesului de monitorizare au fost depuse 
eforturi semnificative pentru a determina dacă Pro-
gramul Compact a reușit să contribuie la reduce-
rea sărăciei și la creșterea economică în Republica 
Moldova, precum și să identifice activitatea cea mai 
eficientă. La fel, monitorizarea a arătat care au fost 
dificultățile sau constrângerile majore în implemen-
tare și cât de durabile sunt investițiile Compact. 

La etapa de evaluare au fost efectuate cercetări 
și analize riguroase pentru a afla dacă Programul 
Compact a generat schimbările și a produs efectele 
planificate. Evaluarea impactului va continua după 
încheierea Programului Compact și va fi finalizată 
în 2022.
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frastructure and road safety, rehabilitated 10 central 
irrigation systems enabling farmers to irrigate about 
12 thousand hectares. It also supported the establish-
ment of eleven Water Users’ Associations which took 
over the management of the rehabilitated irrigation 
systems and which gather together over 6 thousand 
agricultural producers who will be able to grow high 
value crops. Moreover, the Compact financed invest-
ments in the post-harvest infrastructure, on-farm ir-
rigation and in other high value agriculture segments, 
increasing with up to 39 thousand tons the cold stora-
ge capacity equipped with state-of-art technologies.   

This report brings to light the major Compact 
achievements. It also provides some details about the 
implementation process, as well as the efforts inves-
ted in it and results. More specifically, it describes the 
transparent and efficient mechanisms and procedures 
used to implement the Compact, such as consulta-
tion of all stakeholders at program design and im-
plementation phases, the transparent procurement 
processes, the anti-fraud and anti-corruption mecha-
nism, monitoring of program activities by the civil 
society and beneficiaries, integration of the social di-
mension in the infrastructure projects, encouraging 
women to participate in making decisions related to 
the community life, communication with mass media 
and the public and others. 

Now that we have come to the end of the Com-
pact we believe that it is important to replicate its 
implementation model, its processes and procedures, 
experiences and lessons learned in other assistance 
projects and government agencies.

The U.S. Government not only invested in the 
country’s strategic sectors and public assets. It belie-
ved in the future of our country. The Compact crea-
ted real opportunities for a better life for thousands 
of people who live in Moldova. From now on it is up 
to each and all of us to benefit from these opportu-
nities, which should contribute to sustainable econo-
mic growth!

COMPACT Moldova – 
a Program of Challenges and Opportunities

The USD 262 millionCompact 
was the largest assistance 
program that Moldova re-

ceived from the American people. It was also the 
largest grant received by Moldova from its develop-
ment partners.

The ambitious Compact objectives announced 
back in 2010 were perceived as a beautiful story, in 
spite of the doubt among communities, media and 
partners that they would be achieved. Five years of 
hard daily work followed, ultimately proving that 
the Compact yielded tangible results and positive 
impacts in the short and long run, and was not just 
a story. A big team of partners, including the Mil-
lennium Challenge Corporation (USA), the Go-
vernment of Moldova, the Millennium Challenge 

Account Moldova, consultancy, construction and 
works supervision companies, local governments, 
local communities, civil society and mass media, 
the private sector in agriculture, the banking sector 
and others, worked hard to translate it into life. 

Today the Compact Moldova is rightly consi-
dered a model of assistance, transparency and effi-
ciency, and results that already are and will be felt 
in agriculture, economy and road infrastructure, as 
well as a generator of opportunities for small and 
medium rural businesses.

Between 2010 and 2015 the Compact rehabili-
tated a 96 km stretch of the national road network 
from the Sarateni junction to Soroca, through to 
the Drochia junction, improved the local road in-

Valentina Badrajan,
Executive director, MCa Moldova
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I. Executive Summary
„The Compact is probably the most complex program ever 

implemented in Moldova, which had ambitious goals and which 
created high expectations both at national and international levels”.

Valentina Badrajan, Executive director, MCaMoldova
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To implement the Compact the Government of Moldova 
established a public entity - the Millennium Challenge Account 
Moldova (MCA Moldova), through its Decision no. 161 of March 
4, 2010.

The Road Rehabilitation Project concerned: (i) rehabilitation of a 
segment of the M2 national road, which connects Sarateni and Soroca, 
(ii) rehabilitation of a segment of R7 from Soroca to the Drochia 
junction, and (iii) rehabilitation and construction of adjacent access 
roads. The M2 road is a strategic road and is one of the two corridors 
linking Chisinau with the northern border with Ukraine for private, 
passenger and commercial traffic. It was prioritized by the Moldovan 
Government in its National Development Strategy and Land Support 
Infrastructure Strategy to provide an efficient transport system that 
will facilitate opportunities for trade in domestic and international 
markets and the mobility of its citizens in the long run.  It should be 
noted that the Compact intervention was coordinated with other 
donors and international financial institutions and the road segment 
selected for rehabilitation complements the latter’s interventions on 
the Chisinau-Sarateni road stretch.

The Transition to High Value Agriculture Project had four 
activities integrated in a logical framework that aimed at addressing 
the infrastructure, institutional, financial and market constraints 
facing Moldovan producers, processors and exporters of agricultural 
products.

The THVA project is the first project in Moldova to pilot a 
set of institutional and management reforms, together with much 
needed infrastructure rehabilitation that is to set the stage for 
future investment and enable the country to benefit from its natural 
comparative advantage in agriculture.

In about 20 years after the Compact end, about 400 thousand 
people, regardless of age, gender or social status, are expected to 
benefit from the RRP and THVA results. 

The Compact is a grant assistance program provided to 
the Republic of Moldova by the U.S. Government 
through the Millennium Challenge Corporation 

(MCC). The major goal of the Compact Moldova is to reduce 
poverty through economic growth.

The Compact objective is to contribute to higher household 
incomes by increasing agricultural productivity and improving 
access to markets and services. To achieve this objective the Compact 
had two distinct projects:

•	 Road Rehabilitation Project (RRP),	 which rehabilitated 
road segments in the north-eastern part of the Republic of 
Moldova;

•	 Transition to High Value Agriculture Project (THVA),	
which fostered the transition to high value agriculture by 
reconstructing irrigation systems, reforming the irrigation 
sector, facilitating the access to funding in agriculture and 
growing high value sales.

The Compact started on September 1, 2010 and ended on 
September 1, 2015. It should be noted, however, that some THVA 
activities funded by the Compact but implemented by the United 
States Agency for International Development (USAID) will continue 
until March 2016.
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A.  Transition to High Value 
Agriculture Project

II. Projects„Due to the Compact my apples are stored in appropriate 
conditions. If we offer products of a better quality, sorted and stored 
in appropriate conditions we will receive more income from farming 
activities”.

Tatiana CaPaTIna, businesswoman, Briceni
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support and technical assistance and training to help producers and agribusinesses better access funding 
(including AAFA funding) and high value agriculture markets and to support the shift to high value 
agriculture at the production and post-harvest levels, and to promote sustainable agricultural practices. 
GHSA is jointly implemented with and technically administered by USAID.

One of the MCC’s conditions precedent for launching the THVA project was enactment of the Law 
on Water Users’ Associations (WUA Law), which happened in July 2010. The WUA Law introduced:

•	 the legal framework for establishment and operation of Water Users’ Associations;

•	 a legal basis for the transfer of the management of the state-owned irrigation infrastructure to 
WUAs;

•	 an efficient management mechanism for irrigation infrastructure.

According to estimates, over the next 20 years 
after the Compact end at least 112 thousand 
individuals or about 30 thousand households 
are expected to benefit from the implementation 
of the THVA project. Among beneficiaries are 
farms of all sizes, tenant farmers, employees of 
farming businesses, owners and shareholders 
of corporate farms, businesses operating in the 
post-harvest sector and others. It should be 
noted that the geographic distribution of the 
THVA beneficiaries goes much beyond the 
Compact intervention areas, AAFA and GHSA 
covering the whole country. For instance, by 
the end of the Compact, GHSA recommended 
or supported advanced production techniques 
had been used on more than 7 thousand ha. 

The THVa project provides a wide 
range of opportunities for 
farmers to make the transition 

to higher value fruit and vegetable production. By 
addressing infrastructure and institutional and 
market constraints, the THVA project tried to 
break the vicious circle of poor water service and 
create friendly environment for modern farming.  By 
paving the way for future investments, the THVA 
project provides to Moldova a unique opportunity 
to take full advantage of its benefits and diversify 
the opportunities to regain position as exporter of 
agricultural products.

To achieve the above-mentioned goals the 
THVA project was structured in four core activities 
as follows:

•	 The Centralized Irrigation Systems 
rehabilitation activity (CISra) aimed to 
rehabilitate central irrigation systems (CIS) 
that were built in the Soviet times, by replacing/
refurbishment of pipe networks, pump stations 
and related infrastructure;

•	 The Irrigation Sector reform activity (ISra): 
(1) to provide technical assistance and capacity 
building to support the legal transfer of 
management and operations of the rehabilitated 
systems from the Apele Moldovei Agency to 
Water Users’ Associations (WUAs); (2) to 
improve water resource management, including 
establishment of a modern water rights system, 
and (3) to ensure the legal and institutional 
framework to allow for private and/or donor 
investment in the irrigation sector;

•	 The access to agricultural Finance activity 
(aaFa) designed to support investments in 
the post-harvest infrastructure and farming 
equipment for high value agriculture in the 
form of: (i) term financing for farmers through 
participating banks and (ii) hire-purchase 
program targeting farmers for procurement of 
farming equipment;

•	 The Growing High Value Sales activity (GHSa) 
with the goal to provide market development 

The THVa 
project

The Centralized 
Irrigation Systems 
rehabilitation 
activity (CISra)

The Irrigation Sector 
reform activity 
(ISra)

The access to 
agricultural Finance 
activity (aaFa)

The Growing High 
Value Sales activity 
(GHSa) 
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10 
reconstructed 

irrigation 
systems

about

12.000 ha 
farmland with 

irrigation 
potential in the 

CIS areas 

possible extention 
about

3.000 ha 

11 
Water Users’ 

Associations – 
established 

over

6.000 
land owners 
and users – 

WUA 
members

10 
WUAs – 

managers of 
irrigation 
systems 

about

70
agricultural 

entrepreneurs 
took 

post-harvest 
loans

COMPACT  MOlDOVA Transition to High Value Agriculture
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 The construction works at the 10 CIS were car-
ried out by two international companies (i) the 
consortium of Romanian companies Hidro-
constructia and IAMSAT Muntenia and (ii) 
the French company SADE. Given that the re-
habilitation works lasted less than two years, the 
volume of work done is impressive, including 
full rehabilitation of 33 pump stations with full 
renovation of premises, 10 modular pump stati-
ons and 2 drainage pump stations, where more 
than 120 new pumps were installed, with the 
total length of the replaced pipes exceeding 400 
km. The construction companies created about 
600 temporary jobs, 7% of which were held by 
women. 

•	 Related activities, including studies, supervision 
and coordination, resettlement, mitigation of 
the social and environmental impact, procure-
ments and other. 

 It is appropriate to note that the THVA pro-
ject was classified as A Category according to 
the MCC Environmental Guidelines, since its 
interventions could have had a significant social 
and environmental impact in the long run. To 
mitigate these adverse impacts environmental 
and social impact assessments were conducted 
to provide relevant information for detailed de-
signs, and environment management plans and 
resettlement policies were developed.

 Social development activities were imple-
mented in all the CIS areas covering 24 loca-
lities for more than 1.1 thousand participants.                  
These activities were meant to reduce the ne-
gative impact of the prolonged presence of                     
foreign workforce in communities and to raise 
communities’ awareness on sensitive issues such 
as trafficking in persons and domestic and gen-
der violence.

 

 The resettlement activities aimed at mitigating 
the temporary damages caused by the con-
struction works to crops. The total amount of 
compensations exceeded 300 thousand USD 
and was paid to more than 12 thousand lan-
downers.

For sustainability purposes, the 
Centralized Irrigation Systems 
Rehabilitation Activity        (CIS-

RA) rehabilitated fully 10 CIS that were operated 
in the past by the Apele Moldovei Agency.

These 10 irrigation systems – 6 on the Nistru 
River and 4 on the Prut River, were fully rehabilitated 
within the Compact term. Their total command 
area is about 12 thousand ha. Moreover, due to the 
changes suggested by MCA Moldova, the renovated 
networks provide unique possibilities for expansion 

of the irrigated areas additionally with 3.5 thousand 
ha. Therefore, after rehabilitation the total irrigated 
area of the 10 CIS might exceed 15 thousand ha.

The full CIS rehabilitation included complex 
activities such as:

•	 Construction activities, e.g. replacement of 
pumps, valves, pipe and secondary networks, 
electrical and control equipment, renovation of 
the premises of the pump stations and water res-
ervoirs and other. 

 

„We have big  plans  with  irrigation. Hopefully we will expand our 
business and grow high value crops. Water means life and protected 
crops. It means enjoying the results of your efforts”.

Elena CrECIun, agricultural producer in roscani, 
anenii noi

1. Centralized Irrigation Systems rehabilitation Activity
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~ 11 km 
of electrical grid

15 
transformer stations

COMPACT MOlDOVA Rehabilitation of Irrigation Systems

~ 435 km of water 
supply network

~ 33,6 km of access roads 
covered with gravel

118,5 km of drainage 
channels

109 pump sets – each with 
automated system with remote or 
local control

2 drainage pump 
stations 

10 irrigation modules 
CIS Chircani-Zirnesti

22 pump 
stations
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mentation of management transfer agreements, 
development of a RBM sector policy frame-
work and creation of a water level monitoring 
network.

	The third phase lasted 34 months and work fo-
cused on capacity building and ongoing training 
for WUAs and the proper transfer of manage-
ment to WUAs. It also entailed institutional 
support for monitoring the water resources, de-
signing a water resource IT system and develop-
ment of a River Basin Management Plan for the 
Nistru River.

Irrigation Management Transfer

Throughout the implementation period, IMT 
provided technical assistance and training for: 

•	 Establishment of WUAs according to 
the WUA Law and the best international 
practices for the entities involved in the 
reliable irrigation water service; 

•	 Ensuring a legal framework to allow WUAs 
to fulfil their responsibilities;  

•	 Building WUAs’ capacities for operation and 
maintenance of the rehabilitated CIS;

•	 Assisting the Government of Moldova – the 
legal owner of the irrigation infrastructure, 
with negotiation and signing of management 
transfer agreements.

The work focused on the mobilization of 
farmers’ interest in the CIS areas through an 
outreach campaign, eventually leading to the setting 
up of WUAs in the areas covered by the irrigation 
sector reform. The first step was to inform, motivate 

and encourage land owners and users in the CIS 
areas to set up WUAs. To this end, MCA Moldova 
worked extensively with the central and local 
governments, representatives of the civil society, 
opinion leaders in the Compact communities and, 
in particular, with land owners and users in CIS 
areas. The outreach strategy also incorporated the 
gender dimension.

The outreach campaign served its purpose. 
More specifically, for the first seven CIS selected for 
rehabilitation about 80% of land owners and users 
signed expressions of interest for the establishment 
of WUAs. The expressions of interest are non-
binding documents signed by land owners or users 
to acknowledge their support for the IMT sub-
activity and establishment of WUAs. According 
to art.11 of the WUA Law to establish WUAs 
and further transfer the assets from the Apele 
Moldovei Agency to WUAs no less than 50%+1 
of land owners and users in the CIS areas should 
sign expressions of interest. The amount of the 
signed expressions of interest ranged from 64% (CIS 
Cosnita) to 99.7% (CIS Roscani). Even if there was 
no project target set for this indicator it should be 
noted that about 34% of the expressions of interest 
were signed by women. 

Another result of the outreach campaign, 
required by the WUA Law, was establishment 
of the WUA founding committees. Elected by 
General Assemblies, they served as interface 
between the Compact and farmers at the initial 
phase of WUA establishment. The founding 
committees were directly involved in the drafting 
of WUA establishment agreements and WUA 
statutory documents, development of the cadastral 
plans and lists of potential members in the CIS 

The Irrigation Sector reform ac-
tivity (ISra) aimed at: (1) 
establishing enabling environ-

ment and institutional capacity required to ensure 
effective management (management, maintenance 
and funding) of the rehabilitated CIS; and (2) im-
proving Moldova’s capacity to manage its limited 
water resources in light of increasing demand for 
water and the expected effects of climate change.

This twofold goal was pursued through two 
separate sub-activities - the Irrigation Management 
Transfer (IMT) and the River Basin Management 
(RBM).

It is worth stressing that IMT was a critical pre-
cursor for the other three activities of the THVA 

project, while RBM was necessary to ensure the sus-
tainable development and use of Moldovan water 
resources. 

ISRA itself was implemented in three sequential 
phases:

	The first phase lasted six months and entailed 
evaluation of the interest of the agricultural pro-
ducers and landowners in setting up WUAs and 
collection of expressions of interest and revi-
sion of the RBM institutional and monitoring 
framework in place.

	The second phase lasted 18 months and entailed 
establishment and legal registration of eleven 
WUAs, development of workplans for imple-

„The rehabilitation of the irrigation system is a difficult process 
and we are proud that the project was implemented in our region 
– on the left side of the Nistru River. The agricultural producers are 
increasingly interested in irrigation”.

nicolae ruSu, Executive director of Wua 
in Cosnita, dubasari

2. Irrigation Sector reform Activity
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Establishment and registration of 11 WUas

WUA CIS Registration Date Signing of Transfer Agreement
AcvaGrup Puhaceni 21 March 2012 May 2013
AgroAcvila Roscani 16 February 2012 May 2013
AgroRufeni Lopatna 6 March 2012 April 2013
Blindești Blindesti 7 March 2012 June 2015
Chircani-Zîrnești Chircani-Zirnesti 5 March 2012 June 2015
Cosnita Cosnita 7 March 2012 May 2013
Criuleni Criuleni 6 February 2012 April 2013
Filipeni LeovaSud 17 February 2012 June 2015

IriTeh Cahul 5 March 2012 To be concluded in the post-
Compact period

Jorile Jora de Jos 24 February 2012 May 2013
Prutenii-II Grozesti 19 March 2012 May 2013

The project provided support with identification and refurbishment of the WUA premises and pro-
cured furniture and office equipment for WUAs. To receive financial support, WUAs had to renovate the 
identified premises and ensure safe conditions for the assets granted by the project. The first seven WUAs 
received goods and equipment in September-November 2012, while the other four WUAs received the 
assets in June-August 2014.

Every WUA must keep a register of water users, which according to art.34 of the WUA Law must 
contain the names of WUA members and location of farms, size of farms, water use data, and number of 
irrigations, payments and other. The project had a critical role in the development and introduction of 
these registers, by designing and deploying, among others, a customized software (Apas), and selecting the 

provided multilateral support and guidance to 
MSU with the development of the regulatory 
framework, ongoing assistance with issues oc-
curred at initial phase, as well as capacity building. 
Moreover, the project provided the MSU with of-
fice equipment and vehicles to ensure its efficient 
operation.

The preparations for the signing of the man-
agement transfer agreements included another in-
dispensable component, more specifically a com-
plex training program targeting various categories 
of WUA members. Overall, since WUA registra-
tion until the transfer agreements were signed, 25 
trainings were delivered for 175 WUA represen-

tatives, 30% of which 
were women.

By early 2012 
eleven WUAs were 
registered in Mol-
dova with Compact 
support, and by mid-

2015 ten management transfer agreements, which 
were fully in line with the new WUA Law, had 
been concluded.

areas, drafting of WUAs’ budgets and workplans. 
Finally, the founding committees elected the WUA 
management bodies. 

The new WUAs were established in a newly 
passed legal framework and, in this regard, another 
project task was to develop a template package 
of documents required for WUA registration. 
Therefore, in 2011 public consultations and training 
events were held on the structure and contents of 
the WUA statute. By the beginning of y.2012 the 
template package was ready and could already be 
used to establish WUAs.

The next step in the institutionalization of 
WUAs was their legal registration and the transfer 
of the management of the rehabilitated CIS assets 
from the Apele Moldovei Agency to WUAs. In 
legal terms this procedure is called irrigation transfer 
management and is in the form of an agreement 
signed by the chairman of the WUA administration 
board, MCA Moldova and Apele Moldovei Agency. 
These agreements are signed for a 30 year term and 
provide for the transfer of the management of CIS 
assets, stating the rights and obligations of WUAs 
related to the use and maintenance of the irrigation 
systems during the stated period. 

It should be kept in mind that one of the donor’s 
conditions precedent was negotiation and signing 
of management transfer agreements for the rehabili-
tated CIS assets before any rehabilitation works at 
CIS could start.

MCA Moldova also did a huge amount of work 
to establish the Management and Supervision Unit 
(MSU) in the Apele Moldovei Agency, as required 
in the WUA Law. This unit’s key task is to provide 
supervision and 
guidance related 
to the manage-
ment of and pro-
vision of appro-
priate framework 
for the mainte-
nance and use of 
CIS the management of which was transferred to 
WUAs. MSU officially became operational on De-
cember 8, 2011. Along the project MCA Moldova 
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•	 Effective organization of work sessions

•	 Role of general assemblies

•	 IMT Guidebook

•	 GIS and Apas

•	 Apas Register (initial and updated)

•	 GIS interface for WUA Register

•	 Strategic planning

•	 Annual planning and budgeting

•	 1C software

•	 New national accounting standards

•	 WUA internal audit

•	 Financial reporting

•	 Human resources management

•	 Use of MS Office and email 

•	 Conflicts (initial and updated)

The project organized study trips to Portugal 
(2012) and Italy (2014) for 31 persons, including 
10 women, with the purpose to study the experi-
ence of WUAs in these countries, the legal and 
institutional issues that allowed these WUAs to 
operate efficiently for about 70 years. It should be 
noted that the project revised its initial approach 
to the study trips and starting 2013 it organized 
experience sharing visits among the WUAs es-
tablished under the Compact. Overall during the 
Compact implementation, about 90 WUA mem-
bers, 35 of which were women, undertook study 
visits to share experience.

river Basin Management

The River Basin Management (RBM) sub-
activity was primarily conceived to support the 
enforcement of the Water Law with a package of 
related regulations in order to create the proper 
conditions for the WUAs to operate. However, 
RBM’s scope was subsequently expanded to pro-
vide a comprehensive approach to water man-
agement and build the Government’s capacity to 
make sure that water resources are effectively man-
aged over the long term.

How to use Apas – 170 training days

How to make arrangements for and hold annual management transfer conferences -  173

Workshops on the environmental and social management plan – 174

Gender issues – 251

Participatory strategic planning – 346

Organization of the activity of the WUA administration boards – 426

Organization of general assemblies – 442

Organization of activities in sector groups – 2356

Besides training, the project provided large-
scale consultancy to individuals, groups of individu-
als, by phone, explanations via emails. Most of these 
consultations related to Apas, accounting with 1C 
software and GIS (geographic information system).
Overall these consultations accounted for about 
300 working hours.

Additionally to the training program and 
consultations, a huge amount of work was done 
to develop written materials and education and 
visual materials. More specifically,between No-
vember 2011 and May 2015, 17 guidebooks and 
8 user and maintenance guides were published. 
They include:

appropriate hardware and, last but not least, by de-
livering Apas training. Overall 65 WUA members 
(including 44% women) took part in this training, 
which consisted of 21 sessions delivered between 
November 2012 andApril 2015.

At an early stage of the project MCA Moldova 
started developing the capacity-building and on-
going training strategy for the WUA members. Al-
though the first WUAs were registered in Febru-

ary 2012, this strategy was ready as early as August 
2011 and focused on three components: develop-
ment of training materials, delivery of training and 
arrangements for study trips abroad.

Overall about 8 thousand people received train-
ing, with women accounting for one third of the 
trainees. The main training issues can be classified 
into 8 key categories:



7776

form 1) and the tools for identification, delimita-
tion and classification of water bodies, as well as 
other planning processes for the management of 
river basins (Common Platform 2).

The approval of these regulations required 
amending the Water Law in order to enable the 
implementation of the common platforms. These 
amendments were formulated in close cooperation 
with the Ministry of Environment and passed by 
the Moldovan Parliament in June 2014. 

Other water management activities included:

	Development of a River Basin District Man-
agement Plan (RBDMP) for the Nistru River. 
Work started in late 2013 and involved provid-
ing extensive assistance to the Ministry of Envi-
ronment with the initial definition of the scope 
of work, carrying out two rounds of consulta-
tions and revision/drafting of certain parts of 
the RBDMP. This work required extensive co-
ordination efforts.

	Technical and financial assistance with the up-
grading of the real-time water level monitoring 
network of the State Hydro-meteorological Ser-
vice by installing 8 modern stations near Naslav-
cea, Unguri, Soroca, Rezina, Goian, Vadul lui 
Voda, Merenii Noi and Causeni. After these 
stations were installed in 2013, the project de-
livered training for the staff of the State Hydro-
meteorological Service on how to use the equip-
ment and the first hydrological measurements 
were made in four monitoring locations. Over-
all 130 persons received training, including 61 
women. 

	Population of the hydrometric database, using 
Aquarius software. This required considerable 
efforts from the project, including the transfer 
of data from hard copies to electronic files and 
development of a geospatial database.

The efforts to design the one stop shop were co-
ordinated with the e-Government Center and vari-
ous institutions involved in the issuance of water 
use authorizations. The benefits of this system are 
as follows:

the PC2 institutions: State Hydro-meteorolog-
ical Service, Apele Moldovei Agency, Agency 
for Geology and Mineral Resources, National 
Public Health Center. (ii) Common Platform 
3 (PC3) is a data exchange portal that ensures 
the access of the public to the information about 
the country’s water resources and, in fact, is a da-
tabase, designed to take over information from 
the relational database Aquarius and PC2. The 
entities involved in PC3 are the State Hydro-
meteorological Service, Apele Moldovei Agen-
cy, Agency for Geology and Mineral Resources 
and the National Public Health Center.

	Assisting the Ministry of Environment and re-
lated bodies with various water management-
related matters.

The Water Law, drafted with the support of the 
Compact expert team, was enacted in December 
2011 and published in April 2012. With this law 
in effect, the Republic of Moldova became the first 
country in the Eastern Europe, Caucasus and Cen-
tral Asia with a sector legal framework that replaced 
an outdated water code. Moreover, Moldova has be-
come the second country in the region that enacted 
legislation partially in line with the appropriate EU 
directives, thereby starting harmonizing its legisla-
tion with the European one.

Subsequently MCA Moldova provided assis-
tance with the drafting of the appropriate second-
ary legislation:

	Regulation on the establishment and operation 
of the one stop shop for issuance of environmen-
tal authorizations for special water use

	Regulation on the Register of environmental au-
thorizations for special water use

	Regulation on the registration and reporting on 
used water

	Methodology for identification, delimitation 
and classification of water bodies.

These four regulations allowed to introduce a 
regulatory framework and supported the automa-
tion of the tools for issuance of environmental au-
thorizations for special water use (Common Plat-

In addition to the legal reform work, RBM in-
cluded other three work streams, namely: 

	 Establishment of a ‘one-stop-shop’ structure 
intended to ease the issuance of environmental 
authorizations for special water use, commonly 
known as Common Platform 1 (CP1). This is 
a complex IT system used to manage the pro-
cess of application for and issuance of environ-
mental authorizations for special water use in 
cooperation with the Ministry of Environment 
and other involved state institutions – State 
Ecologic Inspectorate (35 rayonal agencies), 
Apele Moldovei Agency, Agency for Geology 
and Mineral Resources, National Public Health 
Center (34 rayonal public health centers), Fish-
ery Service, Civil Protection and Emergency 
Service). The Compact procured and granted 
to the PC1-involved institutions goods neces-
sary for the efficient implementation and opera-
tion of PC1. PC1 was launched in April 2014.

	 Development of two other ‘common plat-
forms’: (i) Common Platform 2 (PC2) - a data 
collection tool meant to facilitate the decision 
making process and hydrodynamic modelling 
to support water management activities. This 
platform is located in the E-Government vir-
tual space and is a network of 8 water moni-
toring stations – 5 on the Nistru River and 3 
– on the Bic, Botna and Ichel tributaries. These 
8 stations received equipment for measuring 
water levels and nonstop data transmission to 
the State Meteorological Service. Equipment 
and software were granted to and installed at 

„In the past our crops were in God’s hands. 
If there was rain there was harvest, if it did not 
rain there was no harvest. Irrigation is critical for 
agriculture and only by associating we can pay less 
for water”.

Leonid rEBEja, agricultural producer 
from Cosnita, dubasari

	Reduced interaction between applicants and 
civil servants and limited opportunities for cor-
ruption;

	Promotion of the paperless governance princi-
ple;

	Reduced time and costs needed by applicants 
and involved institutions to apply for and issue 
water use authorizations;

	Transparent recordkeeping of all authorizations.

In February-March 2014 the project delivered 
five training sessions to about 170 civil servants 
from all across the country that would use the one 
stop shop, with women accounting for more than 
40%. 

The one stop shop was officially launched in 
April 2014 and started receiving applications in the 
following month.

In November 2013, the Ministry of Environ-
ment launched the process for the development of 
RBDMP for Moldova’s two river basins. A RBDMP 
is a tool for guiding water resources management in 
a given river basin district, typically over a six-year 
timeframe. The Compact provided assistance and 
made considerable efforts with the development of 
the Nistru RBDMP.

The RBM sub-activity also included a complex 
training program. Between 2011 and 2015 more 
than 1000 persons (36% women) representing 
stakeholders took part in more than 80 separate ca-
pacity-building events. These events, among  other 
things, included training seminars, workshops, hy-
drological surveys and one study visit to Nether-
lands.
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in irrigation-related equipment. It is managed by 
the Implementation Unit for the Increase of Food 
Production Project, which is a public institution 
under the Ministry of Agriculture and Food 
Industry, commonly known as 2KR.

The credit program was officially launched at a 
public event held on October 7, 2011 and the first 
loans were disbursed in January 2012.

During the Compact 73 loan applications sub-
mitted by 66 beneficiaries with the total amount 
of 12.4 mil. USD, including 8 loans (about 800 
thousand USD) for 7 women-managed compa-
nies, were considered, approved and disbursed with 
the support of the Credit Line Directorate of the 
Ministry of Finance (CLD). Most of the loans (51, 
9.3 mil. USD, 75%) were invested in construction, 
renovation, re-equipping of cold storage for fruits, 
vegetables and grapes. The other loans were used to 
procure fruit and vegetable sorting, processing, dry-
ing and packing equipment, build and fit out green-
houses, produce packages for fruits and grapes and 
others. According to the estimates, the smallest loan 
disbursed was 12,973 USD, the largest loan was 
600 thousand USD and the average size loan was 
about 170 thousand USD, while the average loan 
term was 5.6 years.

Reimbursement of loans will continue till y.2022 
unless circumstances will occur that will require 
early reimbursement of the loans. The payments of 
the principal and related interest are made to the 
Loan Revolving Fund. These resources are expected 
to be used to finance the operations of the MCA 
Moldova’s successor entity.

The Compact loans generated total investments 
in high value agriculture amounting to around 
25.7 mil. USD. Every 1 USD loaned under the 
Compact leveraged another 1 USD as additional 
private investments. These investments contributed 
to the construction, renovation or re-equipment 
of cold storage facilities with a 38.3 thousand ton 
capacity, 20.7 thousand of which have already been 

The Access to Agricultural 
Finance Activity (AAFA) 
was intended to provide 

term financing to support investments in value 
chains to facilitate the transition to high value 
agriculture (HVA) with particular focus on farmers 
and businesses operating in the rehabilitated CIS 
areas. Improved sorting and packing of products 
and the capacity to increase the production and the 
marketing period may help the Moldovan producers 
to become more competitive on the domestic and 
foreign markets and sell their products at a higher 
price. However, with limited internal long term 
funding possibilities and limited capacities to enter 
international financial markets, the Moldovan 
financial institutions largely lack lending capacity 

for investments in the HVA value chain for a term 
exceeding three years.

AAFA includes two components: (1) long 
term funding to support investments in the HVA 
value chain (Credit Facility), and (2) demand-
driven support to investment development services 
(Investment Development Services Sub-Activity).

The Credit Facility includes two financial 
instruments: a credit program and a hire-purchase 
program. Under the credit program, funding was 
provided to selected banks (or participating 
financial institutions – PFIs) for subsequent on-
lending to eligible enterprises. The hire-purchase 
program was added in late 2014, with the purpose 
of supporting small scale investment, especially 

„I realized that my business idea – fruit drying – perfectly 
fit into the Compact loan requirements. A huge benefit is the 
long term of the loans and competitive interest, as well as VAT 
exemption of imported equipment”.

Ion GaBEr, agricultural producer from Sadova, Calarasi

3. Access to Agricultural Finance Activity
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put into use, while the others are expected to 
be put into use in the post-Compact period. 
Therefore, MCA Moldova achieved the double 
target of the Compact indicator „new post-
harvest infrastructure in high value agriculture”, 
the original end of project target being 10,500 
tons by August 2015.

The Investment development Services (IdS) 
Sub-activity aimed at supporting producers, 
groups of producers and rural entrepreneurs 
interested in post-harvest investment projects 
and in applying for Credit Facility loans. This 
sub-activity was taken over by ACED project, 
jointly funded by USAID and the Millennium 
Challenge Corporation.

In December 2014, MCC and MCA 
Moldova agreed to expand AAFA by adding 
the hire-purchase program, focusing on small 
and middle farmers who were to some extent 
left out of the lending activities because 
of lack of/insufficient collateral or credit 
history. Having considered several alternatives 
for better allocation of these funds, MCA 
Moldova selected 2KR to implement the hire-
purchase program. This program allowed the 
small farmers to invest in on-farm irrigation 
equipment and other machinery necessary for 
high value agriculture.

By the end of the Compact 90 applications 
submitted by 80 beneficiaries were approved 
for funding from 2KR amounting to about 
4.6 mil. USD. About a quarter of the total 
amount was approved for on-farm irrigation 
equipment (64 investment projects). 

The remaining part was invested in 
other high value agriculture equipment and 
machinery (orchards, vineyards, greenhouses 
and other). The advance payments and 
installments that will be paid in the upcoming 
years by beneficiaries are collected in the Hire-
Purchase revolving Fund operated by 2KR. 
These resources will be used to fund new 
applications from farmers until the end of the 
program term.
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39 thousand tons

Cold storage facilities 

post-harVest infrastruCture 
loans

hire-purChase eQuipment

80 buyers of irrigation equipment 
and farming machinery 

90 transactions approved with the 
total amount of 4.6 mln.USD

66 beneficiaries

73 loans approved with the 
total amount of 12.4 mln. USD
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The Growing High Value 
Sales Activity (GHSA) 
aims at “increase[ing] the 

competitiveness of the Moldovan agricultural 
sector with a focus on the production, processing, 
and marketing of high value agricultural crops”. 
This objective is to be achieved through technical 
assistance, training, demonstration activities, 
consultancy and market intelligence services1.

GHSA is a joint initiative of MCC and USAID, 
with USAID responsible for the management and 
MCC providing  part  of the  funding. GHSA is 

1  Agricultural Competitiveness and Enterprise Development 
Project – Annual Report for Project Year Three, April 2014, page 2.

“Many farmers learned what high value agriculture is due to 
ACED’s capacity building efforts”.

Mihai COjOCaru, agricultural producer, Criuleni

part of the Agricultural Competitiveness and 
Enterprise Development (ACED) Project. 
ACED consists of two components - one coincides 
with GHSA, and the second one focusing on 
enterprise development in Transnistria.

GHSA started officially in early June 2011 
and was articulated into five sub-activities. The 
first four were implemented country-wide and 
were aimed at (i) expanding market opportu-
nities through improved market linkages; (ii) 
upgrading production techniques; (iii) suppor-
ting value chain development; (iv) improving 
the enabling environment for HVA. The fifth 
sub-activity was closely related to other Compact 
activities, namely CISRA and ISRA, and aimed 
at supporting the transition to HVA and the use 
of irrigation in the CIS areas. Additional work 
was done on cross-cutting issues, with a strong 
focus on the gender ones.

The assistance provided to enterprises 
under the Market Linkages and Value Chain 
Development sub-activities had a positive impact 
on the HVA sales. According to monitoring data, 
as of end June 2015 some 1,250 businesses (i.e. 
farmers and enterprises) benefited from some 
form of GHSA (facilitation and intermediation 
of sales with agricultural products), a quarter 
of them being managed by women. Even better 
results were achieved in monetary terms, as the 
US$ 30 million of ‘facilitated sales’ recorded at 
the same date were already significantly above the 
US$ 21 million end of project target. 

The Production Training Sub-Activity was 
designed to help farmers already operating in 
HVA value chains upgrade their production to 

better meet buyers’ requirements. Often referred to 
as ‘value chain training’, it had a nationwide scope. 
By the end of September 2015, training had already 
been provided to more than 6.6 thousand farmers, 
with women accounting for more than one third 
of them. More than 2.4 thousand beneficiaries 
of training and consultancy provided by ACED, 

4. Growing High Value Sales Activity
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The Enabling Environment Sub-activity ad-
dressed policy and regulatory issues that could in-
hibit investment in growing and exports of HVA 
products, through the provision of policy advice 
and operational support on sanitary and phyto-
sanitary standards (SPS) and other quality stan-
dards. Work on SPS and quality standards mostly 
involved the provision of equipment and training 
to two government entities - the Central Phyto-
sanitary Laboratory accountable to the Minis-
try of Agriculture, and the National Food Safety 
Agency (NFSA), responsible inter alia for SPS 
border controls. This assistance was delivered in 
2012 and 2013 and was followed by support for 
the ISO 17025 certification of the Central Phyto-
sanitary Laboratory, a process that is still ongoing.

including 900 women, applied the gained 
knowledge in practice. 

By end April 2015 a total of 34 demonstration 
fields  had  been  implemented in 17 rayons 
throughout the country and half of them are located 
in the rehabilitated CIS areas.  Demonstration fields 
covered all the value chains targeted by GHSA.

Between November 2012 and April 2015, 
GHSA organized over 70 field days (up to three per 
location), with a reported participation of 25 to 30 
people per event. 

The Value Chain development Sub-activity 
involved the setting up of a virtual Value Chain 
Support Center (VCSC). A web-based platform 
(AgroConect) intended to strengthen the linkag-
es among the various value chain participants was 
launched in October 2013.

„The Compact loan was the best option for me 
– with a very good interest rate and tax exemption. 
I had to work hard to enjoy these benefits, but I 
succeeded to buy a state-of-art fruit sorting line”.

Stefan POPa, agricultural producer, 
Cornesti, ungheni

The assistance to Farmers and Enterprises - CIS areas 
sub-activity held 32 training events in six CIS areas, with 
an average of 30 participants per event. These events fo-
cused on issues of particular interest for farmers expected 
to benefit from the rehabilitated CIS, such as irrigation 
techniques, soil quality parameters, vegetable production, 
super-intensive apple orchards, and fruit nurseries. Also, 
a dripping irrigation demonstration field was installed 
in Lopatna. Assistance also included the distribution, in 
close cooperation with WUAs, of guidebooks and tech-
nical bulletins (on issues such as irrigation water quality, 
water management, irrigation systems, soil quality, soil 
management, support systems for orchards, investments 
in fruit, berry and vegetable production, plant protection 
and cold storage construction).

The Policy advice and Sanitary and Phytosanitary 
Infrastructure sub-activity was quite active in supporting 
the efforts to improve the regulatory framework. Signifi-
cant outputs include a report providing a comprehensive 
assessment of plant variety registration in Moldova and 
the drafting of legal texts on several International Stan-
dards for Phytosanitary Measures, accompanied by a reg-
ulatory impact assessment analysis. Regarding SPS infra-
structure, GHSA delivered substantial assistance to both 
the National Food Safety Agency (laboratory equipment 
for 20 phytosanitary inspection centers, 300 field kits and 
sets of reference materials for phytosanitary field inspec-
tors) and the Central Phytosanitary Laboratory, which 
was completely re-equipped.
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B. Road Rehabilitation Project
„Reconstruction of the road will benefit the road users 

and my car wash business that I have recently started. The 
traffic has increased significantly and we have more clients”.

dumitru COndrEa, young businessman 
from Ghindesti, Floresti
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the choice of the technology and materials. In 
particular, it was decided to use cold recycling 
technology. It should be noted that RRP was the 
first road rehabilitation project in Moldova to use 
the asphalt cold recycling methodology. This led to 
important cost-savings and environmental benefits.

At various stages during the design phase, public 
consultations were held in the 19 communities 
affected by the rehabilitation works. Social Impact 
Monitoring Committees (SIMCs) were established 
in all villages, with the mission of acting as interface 
and intermediary between the local communities 
and MCA Moldova and its contractors (the design 
company in the beginning, and the construction 
companies and the supervision engineers 
afterwards). 

SIMCs had the opportunity to propose small 
social infrastructure works to be included in RRP 
(e.g. paving the road to the village clinic or school, 
building sidewalks, etc.). Furthermore, based on 
consultations, the design was modified to include 
the paving of access roads to private houses and 
business premises.

The road rehabilitation 
Project (RRP) had the 
overall threefold goal of “(i) 

increase[ing] the income of local population by 
reducing the cost of transport, goods and service; 
(ii) reduce[ing] losses on the national economy 
resulting from the deteriorated road conditions; 
and (iii) reduce[ing] the number of road accidents 
through improved road condition”. 

RRP concerned the rehabilitation of a stretch 
of the M2 national road and an additional stretch 
of the R7 road from Soroca to the Drochia 
junction, which connect the country’s capital town 
with Ukraine. The M2 road was built between 

1932 and 1949 of crushed stone pavement and 
was upgraded with bitumen mastic pavement in 
1962.  After independence in 1991, little - if any 
- maintenance was done neither on the M2 nor on 
other roads because of budget constraints. These 
road sections have significant traffic flows and had 
been prioritized by the Government of Moldova for 
rehabilitation in its Land Transport Infrastructure 
Strategy.

RRP’s operational activities included (i) 
construction works, entailing the reconstruction 
of the national road, as well as access roads, 
junctions, bridges, culverts, and other small 
infrastructures (sidewalks, parking lots, etc.); (ii) 
deployment of engineering and consulting services 
for the feasibility study; design and supervision 
of the works; (iii) payment of compensations for 
landowners temporarily or permanently affected by 
the rehabilitation works; (iv) delivery of activities 
targeting local communities (including trainings, 
workshops, communication campaigns) with the 
aim of increasing awareness and ownership around 
the project and of limiting the negative effects of 
construction works on local communities.

The only condition precedent linked to 
RRP was the passing of an amendment to the 
Road Fund Law to ensure that “a minimum of 
50 percent in calendar year 2011, 65 percent in 
calendar year 2012, and 80 percent in calendar 
year 2013 and thereafter, of revenue from the 
fuel excise tax is automatically allocated to the 
Road Fund”. The amendment of the Road Fund 
Law was unanimously supported by the donor 
community, and this condition precedent was 
met just a few days after Compact signing, paving 
the way for a quick start of subsequent activities. 
The final design for the rehabilitation of the M2/
R7 road was completed in mid-2011. The final 
design introduced significant changes concerning 

„Before rehabilitation the road was full of mud, there were 
no pedestrian crossings and, while crossing the road, the children 
put their lives at risk. There are sidewalks now, and with modern 
pedestrian crossings walking to school has become safer”.

Valentina PErEBECauTan, 
principal of Gura Camencii middle school, Floresti
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(Lot 1), the first of its kind in the country; (iii) 
the full reconstruction of a railway bridge (Lot 
2); and (iv) earthworks and piling to stabilize a 
landslide and to reduce the steep vertical slope 
of the road (Lot 4).

Although RRP initially focused on a total 
of 93 km, the total length was increased to 
more than 96 km with the addition of works 
on the R14 road (beyond the interchange in 
Saratenii Vechi), the access road to the Soroca 
Fire Station and the L110 road.

RRP entailed the construction or upgrade 
of social infrastructure in the settlements 
impacted by the rehabilitation works. In 
particular, social improvements included: 
(i) the construction of sidewalks protected 
by metal fences; (ii) the paving/repaving of 
access roads to key community buildings, such 
as kindergartens, schools, clinics, or railway 
stations; and (iii) other small scale civil works 
(e.g. paving of parking lots, culverts on access 
roads).

Final length of the rehabilitated road - about 96 km

Number of bridges constructed/rehabilitated - 15

Length of sidewalks constructed – about 22 km

Illumination systems in the villages - about 20 km

Guardrails installed - about 12 km

Total of additional access roads connecting to the main road - 20 km

Rehabilitation of an access road and yard works for the Soroca Fire and Rescue Station 
as a result of MCC cooperation with US Department of Defense.

The project achievements include:

The tender for construction works was divided 
into four lots, and interested companies could 
participate in more than one lot to a maximum of 
two adjoining lots.

The two southern lots (Lots 1 and 2) were 
awarded to a joint venture of two Turkish compa-

nies, ONUR Taahhnut Tasimacilik Ve Ticaret Ltd. 
Sti and SUMMA Turizm Yatirimciliği A. Ş. (here-
inafter Onur-Summa), while the two lots compris-
ing the northern portion of the road (Lots 3 and 
4) were awarded to the Austrian company Strabag. 
The tender for the supervision engineers was di-
vided into two sections. The Italian company IRD 
won the bid for work supervision of Lots 1 and 2, 
while the French company Louis Berger SAS was 
contracted for the supervision of Lots 3 and 4.

The contracts with construction companies were 
signed in early June 2012. The rehabilitation works 
included strengthening of the existing pavement 
structure through asphalt cold recycling, laying of 
additional new road base and binder course, and 
construction of stone mastic asphalt curves. In 
addition, existing vertical and horizontal curves 
were improved whenever needed, climbing lanes 
were added, the drainage system was upgraded, 
existing bridges were rehabilitated as needed, 
and new culverts were constructed and social 
improvement works were carried out. According 
to the monitoring data, more than 1.3 thousand 
workers were employed during the reconstruction 
activities, including 88 women. This figure includes 
both local and foreign workers. The bulk of 
construction works for all the Lots was completed 
in September 2014.

Although RRP did not include major changes 
with respect to the original layout of the M2-R7 
road, some significant changes occurred at the 
design phase and after the construction works 
started. These included: (i) the construction 
of roundabouts to improve road safety; (ii) the 
construction of an interchange in Saratenii Vechi 
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Besides construction works, RRP delivered 
training to community members. In particular, 
the contractors were in charge of delivering road 
safety trainings to all children attending schools 
in the settlements affected by the rehabilitation 
works, as well as in the neighboring villages. 
Over the RRP duration, nearly 3,300 children 
were trained. The training was also extended to 
over 300 teachers, in order to guarantee future 
sustainability. Upon requests from SIMCs, 
drivers of horse carts were also included in 
trainings about road rules. Furthermore, MCA 
Moldova, in collaboration with the social and 
gender experts of the construction companies 
and of the supervision engineers, organized a 
number of trainings and events on social issues 
with the purpose of mitigating the risks relating 
to the presence of large groups of foreign 
workers for prolonged periods of time within the 
communities. The training and events covered 
issues like trafficking in persons, gender-based 
and domestic violence, as well as HIV/AIDS and 
other sexual transmittable diseases.

The European Road Assessment Program 
(EuroRAP) conducted a road safety assessment 
on the rehabilitated road and its findings 
were positive. It found that the quality of the 
rehabilitated road is substantially better and that 
the road has modern construction elements that 
ensure high safety levels.

Social improvements were selected by MCA Moldova based on proposals from local communities. 
Virtually all the proposals made by the local communities were taken on board. As requests grew overtime, 
MCA Moldova increased the resources devoted to social improvements, with the budget going from 
US$ 1.4 million to nearly US$ 2.5 million.

rrP Social Improvements

Village Social Improvements

Codrul Nou Access road to the social center, healthcare center, school and kindergarten; 500 m 
guardrails; village road parallel to M2.

Tintareni Access road to high school, canteen and primary school; renovation of kindergarten 
adjacent area and school yard; sidewalk connecting Tintareni and Codrul Nou.

Negureni Access road to high school, healthcare center, library, culture house and museum.

Brinzenii Noi Access road to hospital.

Prodanesti Access road to market; access road to school and kindergarten; reinforced safety 
guardrails.

Rogojeni Access road to school.

Ghindesti Access road to the railway station (part of the local road L188 Ghindesti- Cenusa - 
R18).

Ordasei Access roads to school, kindergarten, boiler room and canteen.

Gura-
Camencii

Access road to school and school yard; sidewalk to school; sidewalk to the gas 
station.

Ciripcau Main street; school yard.

Volovita Access road to school; parking in front of the school; access road to the village-hall.

Ocolina Access road from M2 to the village (part of the local road L111); culvert for the 
access road.

Soroca Access road.

Rublenita Three access roads; school yard; protection fence.
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3500 bene�ciaries received 
road safety training  

about 3000 road signs 

about 20 km of local access 
roads to social infrastructure 

15 bridges renovated 
or built

22 km of sidewalks built

20 km of road illuminated 

96 km 
of road renovated 

Road Rehabilitation Project
COMPACT MOLDOVA
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III. Compact Moldova – 
Good Practices in Foreign Aid

The Compact is a strategic investment, from the American 
people, into the future of Moldova, and as such it represents a 
vision.  The Compact vision is for a strong, stable, democratic and 
prosperous Moldova.  

Leslie McCuaig, MCC country resident director
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To facilitate the access of businesswomen active 
in the farming sector to the Compact loans for 
investments in the post-harvest infrastructure, the 
minimum loan amount was reduced to US$ 5 000 
and the eligibility of investments was extended.

In fact, women proved to be the most responsive 
to the Compact initiatives to mobilize communities, 
disseminate information, promote tolerance and 
organize training sessions and workshops.

C. Transparency
Transparency is one of the key principles 

guiding the Compact implementation process. 
The Millennium Challenge Corporation advocates 
for transparency to ensure both appropriate and 
transparent use of the U.S. Government’s funds, 
and efficient and proper implementation of the 
Compact activities by the Government of Moldova.

To this end, visibility was ensured for all the 
Compact processes, and mass media was invited 
to cover not only the public events, but also the 
procurement procedures for goods and services. 
Civil society representatives were on the MCA 
Moldova’s Steering Committee, which was 
empowered to make decisions related to Compact 
implementation. Representative non-governmental 
organizations were members of the Consultative 
Group and formulated recommendations to 
improve the Compact activities, while the public at 
large was kept updated at all program phases.

To ensure an unbiased and accurate procurement 
process, the Compact involved in bid evaluation 
independent international experts, selected 
through competition. To minimize the fraud and 

corruption risks, the procurements were made by an 
independent international company. All Compact 
processes, including tender arrangements and the 
bid opening phase, were made public in line with 
the transparency principle. Finally, to guarantee an 
unbiased management of the Compact funds, all the 
financial operations were made by an international 
company contracted for that purpose and every 
year an external audit checked the accuracy of the 
financial operations.

Public Consultations. The Millennium Chal-
lenge Corporation had a very responsible approach 
to the participation of communities at the Com-
pact design phase and continued the public con-
sultations with beneficiaries through the Compact 
implementation. The people from the communi-
ties along the Sarateni-Soroca road were asked to 
provide feedback on the road design, while the ag-
ricultural producers, members of Water Users’ As-
sociations, provided feedback on the design docu-
ments for renovation and upgrade of the irrigation 
systems.

Moreover the project communities established 
Social Impact Monitoring Committees (SIMCs) 
that gathered together people living in the Com-
pact-covered areas. SIMCs represented the com-
munity in the dialogue with the construction 
companies that rehabilitated the road or irrigation 
systems. The SIMC members were elected by the 
community and were trusted by villagers: they were 
mayors or local councilors, doctors or social work-
ers, teachers and even high school students. SIMCs 
helped settle all disputes between communities and 
contractors in a quick and efficient manner and 
made communities feel involved in a large-scale in-

A. Social Issues and Environment 
Protection

Unlike other investment programs the Compact 
placed a strong focus on the social and environment 
dimensions: education of communities, prevention 
of trafficking in persons and spreading of 
communicable diseases, women empowerment and 
addressing gender gap.

Throughout its implementation period the 
Compact actively involved in the international 
campaign on 16 days of activism against gender –
based violence.  Besides workshops and education 
sessions held for the communities along the road 
and in the areas of the irrigation systems, art 
contests were held for pupils, encouraging them to 
take a stand against violence by drawing or writing 
essays. These activities made the communities to 
look differently at this phenomenon that has an 

adverse impact on the society, including on the new 
generation.

Another innovation of the Compact is its 
responsible approach to the environmental issues 
to ensure the sustainability of investments. This 
approach included impact assessments of the 
construction works both under the road and 
irrigation projects. Moreover, the technical designs 
considered options to reduce the negative impact of 
irrigation on soil, flora and fauna of the Nistru and 
Prut rivers. Compliance with the environmental 
requirements was monitored and measures to 
reduce the negative impact on environment were 
taken throughout the entire construction period. 

Another novelty was to support archaeological 
researches along the rehabilitated Sarateni-Soroca 
road through Compact allocations. These researches 
complemented Moldova’s cultural patrimony with 
remains dating 4000 years ago, which give more 
insights into human evolution and ethno-genesis.

B. Involvement and Empowerment of 
Women through Compact Activities

To create more opportunities for men and 
women to fully benefit from the Compact 
investments is one of the objectives of the 
Millennium Challenge Corporation. To achieve 
this objective various activities were carried out 
to encourage women to be proactive in making 
decisions and contribute to positive changes 
in communities. It is this very reasoning that 
conditioned that women should account for 
30% in the administration boards of Water Users’ 
Associations.

a. Social Issues 
and Environment 
Protection

B. Involvement and 
Empowerment of 
Women through 
Compact activities

C. Transparency d. Investments with 
High Economic 
rate of return

E. Monitoring and 
Evaluation
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vestment project, as they were always consulted 
during the construction period. Similarly im-
portant to communities was their involvement 
in monitoring the quality of construction works 
and prevention of fraud and corruption.

Fraud and Corruption Prevention. The 
Compact was the only investment program in 
Moldova that had an anti-fraud and anti-cor-
ruption policy, a matrix of fraud and corruption 
risks and an anti-fraud and anti-corruption ac-
tion plan. This was highly appreciated by the 
MCA Moldova’s Steering Committee, chaired 
by Prime Minister of Moldova, which gathered 
together Government members and represen-
tatives of the civil society. Adoption of similar 
fraud and corruption mitigation tools was also 
recommended to other institutions that manage 
investment projects.

D. Investments with High Economic 
rate of return

Poverty reduction through economic 
growth has been over the past 10 years the 
new Millennium Challenge Corporation’s 
approach to assisting the developing countries. 
By investing to address the country’s economic 
constraints, the Compact catalyzed private 
investments in various sectors, fostered creation 
of new businesses or expansion of the existing 
ones.

renovation versus upgrade. The Com-
pact had an innovative approach to the reha-
bilitation of road infrastructure and irrigation 
schemes. Besides renovation, the intention was 
to rehabilitate the road and irrigation infra-
structures increasing their efficiency, service life 
and the benefits to the users of the rehabilitated 
assets. Therefore, specific segments of the road 
were built from scratch. The new road is safer 
for drivers, due to the high quality of the road 
surface, realignment to avoid dangerous curves, 
addition of new lanes, changed road axis and 
junctions, reconstructed bridges and culverts, 
construction of new bridges, installation of 
road markings and signs and lighting in the vil-
lages crossed by the road.

Finally the people living along the road enjoy 
the lighting, pedestrian crossings and refuge 

„Women have asserted themselves in various 
sectors and they are not afraid to do it in 
agriculture. We need to get involved and to be 
supported, with no discrimination. This is how 
we can feel that we are useful and our lives have 
more intensity”.

Lidia Cara, president of Leova Wua

„I consider myself hugely privileged to 
have had the opportunity to work with local 
communities and Moldovan experts. As the 
project progressed I could see the first changes in 
people, in attitudes, participation in and frank 
appreciation of training and outreach events”.

dragica VESELInOVIC, 
international consultant, 

responsible for social issues under 
the road rehabilitation Project

islands, sidewalks and guardrails, rainwater 
discharge channels that will prevent flooding of 
their farmlands, as well as newly asphalted local 
roads that will facilitate the access from the main 
road to social facilities, such as schools, hospitals 
and others.

The road users enjoy safety and comfort on 
the rehabilitated road, as well as using renovated 
bus stations along this road.

A similar approach was adopted for the 
irrigation project. The pipes that were 30-40 
years old were not fixed. They were replaced 
and upgraded instead. All the pipe networks 
were replaced with environment-friendly high 
density polyethylene pipes, all the hydrants were 
replaced, new energy-efficient pumps, which are 
flexible to deliver water when farmers need it, 
were installed along with mobile meters which 
will enable farmers to pay for the irrigation 
water they really used.

E. Monitoring and Evaluation
The monitoring and evaluation of  Compact 

activities is an ongoing process meant to make 
sure that the U.S. Government’s investments 
are efficient and benefit as many people as 
possible. The monitoring efforts aim to find 
out if the Compact succeeded to contribute 
to poverty reduction and economic growth in 
Moldova, what was the most efficient Compact 
activity, the major difficulties or constraints 
during implementation, and to help assess the 
sustainability of the Compact investments.

The evaluation efforts entail surveys and 
thorough analyses to find out whether the 
Compact triggered the expected changes. The 
impact evaluation will go beyond the Compact 
end date through to y.2022.
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