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Astăzi, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) anunță o nouă
investiție de $50 de milioane pentru a contribui la extinderea economiei rurale a Moldovei și
consolidarea rezilienței în fața invaziei Ucrainei de către Putin, situație care restricționează
exporturile moldovenești și amenință prosperitatea economică a Republicii Moldova.

Prin intermediul noului Proiect de Competitivitate și Reziliență Rurală (PCRR), USAID va
continua să acorde sprijin pentru a spori vânzările și profitabilitatea din sectorul agricol
moldovenesc și impulsiona oportunitățile de creștere în Republica Moldova.

Într-o perioadă de 5 ani, PCRR va oferi sprijin unor parteneri și produse care au potențialul
de a transforma economia și de a stimula comunitățile rurale. Proiectul va facilita
conexiunile între lanțurile valorice cheie din domeniul agricol, așa ca fructele, produsele
ecologice, legumele, mierea și vinul. De asemenea, proiectul va spori productivitatea, va
îmbunătăți sustenabilitatea sectorului agricol, va stimula investițiile și parteneriatele
sectorului privat și va promova reformele care vor genera profitabilitatea activității agricole
în Republica Moldova. PCRR va aduce numeroase beneficii comunităților rurale și va
contribui la relansarea turismului moldovenesc, care suferă din cauza efectelor reziduale
ale pandemiei de COVID-19, iar la moment din cauza invaziei ruse în Ucraina.

PCRR va consolida capacitatea grupurilor locale și asociațiilor de producători agricoli, va
oferi oportunități femeilor și tinerilor agricultori și va crea un mediu favorabil care va atrage
noi investiții și forță de muncă calificată pentru lanțuri valorice selecte.

Proiectul va îmbunătăți sustenabilitatea generală a sectorului agricol al Republicii Moldova
prin diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și va stabiliza producerea și
exporturile agricole care au avut de suferit în urma invaziei ruse în Ucraina. Cu scopul de a
spori reziliența producătorilor agricoli, proiectul va sprijini investițiile pentru adoptarea
tehnologiilor moderne de recoltare și procesare și implementarea soluțiilor de energie
renovabilă. Totalitatea acestor acțiuni vor contribui la combaterea costurilor ridicate pentru
inputuri, care este una dintre consecințele războiului din țara de alături. Proiectul va
continua consolidarea capacităților domeniului agricol al Moldovei de a exporta spre
Uniunea Europeană și de a respecta standardele internaționale pentru a accesa noi piețe
dincolo de Belarus și Rusia.

Prin intermediul PCRR, USAID va continua investițiile care vor încuraja transformarea
zonelor rurale ale Moldovei în motoare de creștere economică a țării, rezultând în
standarde de trai îmbunătățite pentru toți moldovenii, pe termen lung. USAID este mândră



să continue parteneriatul său de 30 de ani cu Republica Moldova prin intermediul acestui
nou proiect de cinci ani.

Ceremonia de lansare a Proiectului de Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova este
preconizată pentru astăzi, 7 octombrie, în prezența Prim-ministrei Natalia Gavrilița,
Ambasadorului SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon, șefului Misiunii USAID în
Republica Moldova, Scott Hocklander, membrilor Guvernului, dar și antreprenorilor și
exportatorilor agricoli, vinificatorilor, reprezentanților domeniului turistic. Evenimentul începe
la ora 14.00, în satul Coșernița, raionul Criuleni, în incinta companiei Elit Fruct.

Notă: PCRR este implementat de către Chemonics International în parteneriat cu
organizațiile locale și internaționale. De asemenea, vor fi incluși parteneri adiționali pentru
a susține dezvoltarea forței de muncă, instituții de educație și cercetare în agricultură,
ONG-uri locale și asociații agricole și Guvernul Republicii Moldova. Valoarea totală a PCRR
este de $50 de milioane.
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