
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea a opt sisteme de irigare, efectuată în cadrul Programului Compact al 

Guvernului SUA, continuă și în perioada rece a anului. Actualmente, toate 

lucrările de construcție la sistemele de irigare Jora de Jos, Coșnița, Puhăceni și 

Roșcani (pe rîul Nistru) Blindești, Grozești, Leova (pe rîul Prut) sunt efectuate 

la stațiile de pompare. La sistemul de irigare Chircani - Zîrnești se fac măsurări 

geodezice la canalele secundare și primare pentru a pregăti lansarea lucrărilor la 

canalele de drenaj. Companiile de construcție execută lucrări de finisaj interior 

în clădirile stațiilor de pompare, lucrări de sudare, întărirea fundațiilor, instalarea 

construcțiilor metalice, a pompelor, cablajului. Lucrările în teren ce țin de 

instalarea rețelei de țevi, a hidranților și prizelor de captare a apei vor fi reluate 

primăvară, cînd temperatura aerului va depăși cinci grade cu plus.  

Cele mai avansate sunt lucrările de reabilitare la sistemele de irigare Blindești, 

Puhăceni și Roșcani, unde peste 75 la sută dintre lucrări au fost executate. De 

asemenea, se estimează că aceste sisteme de irigare vor fi lansate înainte de 

termen în lunile aprilie-mai. Celelalte sisteme de irigare vor fi reabilitate pînă la 

finele lunii iulie curent. 

În cadrul Programului Compact au fost incluse pentru reabilitare 10 sisteme de 

irigare care va permite irigarea a mai bine de 15 mii de hectare de teren agricol, 

prelucrat de circa 9 mii de fermieri. Guvernul SUA a alocat în acest scop circa 

80 de milioane USD. Primele sisteme de irigare Criuleni și Lopatna au fost date 

în exploatare.  

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 

Moldova prin 
creştere 

economică" 
 

Buletin informativ, Ianuarie, 2015 
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Producătorii și procesatorii de fructe și legume din 

Republica Moldova care intenționează să participe 

în anul curent la expozițiile internaționale Fruit 

Logistica, Berlin, și GulFood, Dubai au fost 

instruiți cum să discute cu potențialii parteneri. 

Peter White, specialist marketing în cadrul 

proiectului ACED, a prezentat principalele tendințe 

ale pieței internaționale de fructe, dar și 

modalitatea de a prezenta și promova produsele 

moldovenești în cadrul expozițiilor. Aceste 

cunoștințe vor ajuta antreprenorii agricoli să 

sporească eficiența participării la expozițiile 

internaționale. 

Producătorii și procesatorii moldoveni au fost 

îndemnați să fie activi în cadrul forurilor, să 

prezinte avantajele și să pună accent pe calitățile 

gustative ale fructelor și legumelor produse în țara 

noastră. Sloganul moldovenesc la expozițiile 

internaționale rămâne ”Un gust deosebit” – ”Taste 

makes the difference”.  

”Participarea la expoziții este foarte importantă 

pentru producătorii din Republica Moldova, în 

particular Fruit Logistica pentru că este cel mai 

important eveniment de acest tip din Europa și în 

lume. De regulă, această expoziție este vizitată de 

cei mai importanți operatori din domeniul fructelor 

și legumelor, sunt prezente companiile furnizoare 

de echipamente pentru logistica fructelor și pentru 

infrastructura de postrecoltare. Contactele pe care 

le stabilesc producătorii în cadrul acestor expoziții 

sunt foarte valoroase, în special în această perioadă 

cînd este necesar de a diversifica piețele, afirmă 

Iurie Fală, directul executiv al Asociației Moldova 

Fruct.  

Totodată, reprezentantul Asociației Moldova Fruct 

a declarat că la expozițiile din anii precedenți 

antreprenorii agricoli au reușit să stabilească 

contacte cu potențiali parteneri, s-au făcut cîteva 

livrări de încercare pe piața Uniunii Europene și 

aceste contacte permit asociației să-și completeze 

agenda de lucru pentru anul curent cu discuții cu 

reprezentanți ai rețelelor comerciale din diferite 

țări. 

Producătorii agricoli au fost instruiți să comunice cu potențialii 

parteneri  în cadrul expozițiilor internaționale 
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Aliona Mandatii este producător de fructe din 

raionul Florești și va vizita expoziția Fruit 

Logistica pentru a doua oară.  

”Am participat și anterior la expoziții 

internaționale, cel mai mult îmi place Fruit 

Logistica de la Berlin. În rezultatul expoziție de 

anul trecut am reușit să stabilesc o legătură stabilă 

cu un cumpărător din România. Pot afirma cu 

certitudine că participarea producătorilor și 

procesatorilor moldoveni la expozițiile 

internaționale este nu doar necesară, ci obligatorie. 

În cadrul expozițiilor putem vedea tendințele 

pieței, soiurile solicitate de cumpărător, ambalajul 

utilizat. Eu, dar și alți producători am decis să 

defrișăm soiurile care nu mai sunt solicitate pe  

 

piață. A crește producția este doar 50% din succes, 

dar a vinde este 60%. De la participarea la expoziții 

așteptăm noi relații și noi cumpărători”, afirmă 

Aliona Mandatii. 

În cadrul Fruit Logistica 2015 vor participa, pentru 

al treilea an consecutiv, doar producătorii de fructe, 

legume şi struguri de masă. Pentru GulFood 2015, 

expoziție la care Moldova participă pentru a doua 

oară, s-au înscris și procesatorii de fructe şi 

legume, precum şi producătorii de nuci şi miere de  

albină. 

 

Expoziția Fruit Logistica se va desfășura în 

perioada 4-6 februarie la Berlin, Germania, iar 

Gulfood, Dubai între 8 și 12 februarie, curent. 

Standul moldovenesc la Berlin va ocupa o 

suprafață de 39 de metri pătrați, iar la Dubai – 57 

de metri pătrați. Fiecare companie participantă la 

cele două expoziții va avea propria măsuță, la care 

va primi vizitatorii și promova produsele proprii. 

Prezentarea standurilor Republicii Moldova la 

aceste expoziții va fi susținută de Proiectul 

Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea 

Întreprinderilor (ACED), finanțat de Agenția 

Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și 

Corporația Provocările Mileniului.   

Producătorii și procesatorii care urmează să 

participe la expoziții au fost selectați în baza unui 

concurs. Doritorii au completat un formular de 

aplicare în care au justificat motivația și gradul de 

pregătire pentru a participa la expoziții 

internaționale, aptitudini și competențe de a 

reprezenta compania în cadrul expozițiilor.  
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FPM Moldova va realiza în perioada februarie – 

martie 2015 o serie de instruiri specializate privind 

prevenirea violenței domestice,  traficului de 

persoane,  exploatării prin muncă și prevenirii 

HIV/SIDA în localitățile din aria sistemelor de 

irigare reabilitate în cadrul Programului Compact. 

Evenimente de acest gen vor fi organizate în 

premieră în 24 localități, avînd drept scop 

sensibilizarea publicului larg privind impactul 

negativ asupra dezvoltării a fenomenelor indicate 

mai sus și pentru a abilita populația pentru a o 

determina să fie mai conștientă de drepturile sale, 

dar și de riscurile pe care le comportă spre exemplu 

violența domestică sau exploatarea prin muncă. 

Instruirile vor fi realizate pentru adolescenții, 

tinerii și persoane adulte din 11 localități amplasate 

de-a lungul rîului Prut și 13 localități de pe Nistru. 

Potrivit estimărilor, la instruiri sunt așteptați peste 

o mie de locuitori din localitățile vizate.  

Sesiunile de instruire cuprind atît explicarea 

noțiunilor privind fenomenele negative sus-

menționate, precum și recomandări de ordin practic 

privind identificarea acestor infracțiuni, metodele 

de prevenire și combatere. Activitățile demarate au 

fost concepute astfel încît să permită o interacțiune 

activă cu participanții, întrebări-răspunsuri  la 

subiectele care le-au incitat interesul, precum și 

chestionare de evaluare care vor ajuta experții FPM 

Moldova să estimeze riscurile apariției acestor 

fenomene în localitățile, în care sunt desfășurate 

proiecte de reabilitare a sistemelor de irigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrivit unui raport al Procuraturii Generale, în 

anul trecut a crescut numărul cazurilor de trafic de 

ființe umane. Astfel pe parcursul anului 2014, în 

țară au fost înregistrate 292 de infracţiuni faţă de 

269 de infracţiuni care au avut loc în anul 2013, 

dintre care:  trafic de fiinţe umane – 151, trafic de 

copii – 24 și organizarea migraţiei ilegale – 35. În 

total, instanțele de judecată din Moldova au 

finalizat examinarea a 121 cauze penale din 

categoria traficului de persoane, în privinţa a 166 

de persoane care s-au făcut culpabile de aceste 

infracțiuni.  

Importanța activităților cu caracter social realizate 

în cadrul Programului Compact derivă din 

obiectivele programului care își propune să 

realizeze atât investiții de infrastructură, cât și 

investiții în oamenii, care ulterior vor beneficia de 

rezultatele proiectelor. La baza acestor acțiuni stă 

premiza că nu poți construi o economie modernă 

dacă valorile sociale nu sunt respectate și oamenii 

reprezintă simpli consumatori ai bunurilor.  

Practica demonstrează că durabilitatea investițiilor 

în proiectele de infrastructură este direct legată și 

de progresul social care rezultă din investițiile 

făcute. Reieșind din aceste principii FPM Moldova 

realizează deja de 4 ani instruiri similare în toate 

localitățile în care implementează proiecte fie că 

este vorba despre infrastructura drumurilor sau cea 

agricolă. 

 

 

 

Instruiri specializate în prevenirea traficului de persoane și a violenței 

domestice organizate pentru locuitorii din aria sistemelor de irigare   
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Sunteți în Moldova de aproape 4 ani. Cum 

vedeți posibilitatea de dezvoltare a sectorului de 

irigare din țara noastră? 

Cred că pentru dezvoltarea economică a Republicii 

Moldova este necesară tranziția la agricultura 

performantă și cultivarea producției de calitate nu 

doar pentru export, dar și pentru consumul intern. 

În trecut Moldova a avut suprafețe irigabile mult 

mai mari decît în prezent, acum lucrăm ca să 

ajungem la potențialul existent. Sunt toate 

posibilitățile ca să se dezvolte agricultura și 

sectorul de irigare în Moldova: este tot mai mare 

numărul de antreprenori și agenți economici care 

au cunoștințe foarte bune despre piața internă și cea 

externă și sunt gata să facă investiții. Observăm că 

procesul de consolidare a terenurilor este tot mai 

activ, sunt SRL-uri care dețin suprafețe consolidate 

foarte mari. Aceasta conduce spre o agricultură mai 

performantă, cu tehnologie avansată și cu 

posibilitatea de a produce cît mai multe culturi de 

valoare înaltă.  

Cum caracterizați evoluția Asociațiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare de la 

fondare pînă în prezent? 

Am inițiat crearea Asociațiilor Utilizatorilor de 

Apă pentru Irigare în anul 2010. În procesul de  

 

 

 

 

creare am respectat toate prevederile legii cu 

privire la crearea AUAI.  

Au fost pregătite toate documentele pentru 

înregistrare și la finele anului 2011 am avut adunări 

de constituire pentru fiecare asociație. Asociațiile 

s-au dezvoltat așa cum ne-am așteptat din start. De 

obicei asociațiile tinere fac doi pași înainte și un 

pas înapoi. Misiunea noastră este să ghidăm 

asociațiile pe calea corectă. Am știut de la bun 

început că trebuie să avem răbdare, să repetăm 

unele mesaje de multe ori. În general, activitatea 

asociațiilor este bună. Ele se dezvoltă și 

capacitățile sunt mult mai dezvoltate decît la 

început.  

Cea mai mare provocare a AUAI în prezent este că 

nu au încă acces la irigare.  

Totuși, sistemele Criuleni și Lopatna vor fi gata să 

livreze apă în luna aprilie, în mai - Roșcani și 

Puhăceni, iar în vară - celelalte sisteme.  

Membrii sunt cei care vor contribui direct la 

dezvoltarea AUAI. Calitatea de membru al unei 

asociații depinde de achitarea cotizației. Persoanele 

care nu achită cotizația în termenii stabiliți vor 

pierde calitatea de membru.  

În asociațiile care sunt pro-active colectarea 

cotizațiilor merge foarte bine, la Puhăceni au 

achitat cotizații pentru anul 2014 peste 68% din 

membri, la Roșcani peste 55 la sută. După darea în 

exploatare a sistemelor de irigare situația se va 

schimba radical, deoarece pentru a primi apă la 

prețul avantajos stabilit pentru membri, proprietarii 

de terenuri vor achita din proprie inițiativă 

cotizația, astfel încît să aibă acces la apă la un preț 

mai mic. Acum toți sunt în așteptare.  

Cît de pregătite sunt asociațiile pentru a 

gestiona sistemele de irigare reabilitate? 

Eu cred că nimeni nu este mai pregătit decît 

asociațiile să gestioneze sistemele de irigare. Primii 

doi ani va fi o peroadă de învățare pentru ei, dar 

după această perioadă sunt sigur că asociațiile vor 

AUAI sunt pregătite pentru a gestiona sistemele de irigare reabilitate 

Interviu cu Gary Merkley, Directorul Activității Reforma Sectorului de Irigare  
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funcționa mult mai ușor. Noi le vom oferi instruire 

și suport pînă la finele proiectului. 

Ce ar trebui să se întreprindă pentru a motiva 

formarea altor asociații urmînd modelul FPM 

Moldova? 

Dacă asociațiile care au fost create în cadrul 

proiectului vor avea succes, vor fi mulți doritori să 

se asocieze. Obiectivul nostru este să avem la 

finele proiectului organizații puternice și capabile 

să gestioneze cu succes sistemele de irigare. 

Succesul AUAI va fi un lucru evident și nu va fi 

necesar ca oamenii să fie convinși. Am avut 

reprezentanți din cîteva sisteme de irigare care nu 

sunt incluse în Programul Compact care au cerut 

ajutor și FPM Moldova a acordat suport la 

înregistrare și transferul managementului. Credem 

că acesta este un indicator pozitiv.  

Pentru formarea și activitatea AUAI a fost 

elaborată și aprobată legea 171. Sunt necesare 

la moment îmbunătățiri ale cadrului legal? 

Există carențe în lege? 

Legea 171 a fost elaborată cu participarea 

specialiștilor din Republica Moldova, dar și 

internaționali. Au fost folosite ca model legi 

similare din alte țări. În iulie 2010, legea a fost 

publicată în Monitorul Oficial.  

Ca și în orice lege există spațiu pentru a fi 

îmbunătățită. Sunt lucruri care pot fi perfecționate, 

dar în cadrul Programului Compact nu sunt sigur 

că vom reuși să le facem. Au fost însă discuții 

despre crearea unei Federații sau Uniuni a AUAI 

care ar putea să se implice în promovarea 

legislației și politicilor publice spre beneficiul și 

suportul asociațiilor deja formate.  

Există posibilități de a îmbunătăți statutul 

Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, 

care constituie un efort mult mai mic, decît 

modificarea unei legi. Procesul de modificare a 

legii durează foarte mult.  

Am avut experți din alte țări și toti au spus că legea 

este foarte bună și descrie foarte clar cum se 

înregistrează o asociație și care este scopul 

activității, dar și rolul Agenției Apele Moldovei 

pentru a supraveghea activitatea asociațiilor. 

Experții străini au menționat că nu au văzut o lege 

pentru asociații atît de complexă și de clară.  

Producătorii moldoveni sunt reticenți atunci 

cînd vorbim despre asociere. Care ar fi 

mecanismele de motivare? 

Producătorii agricoli au fost informați din start că 

pentru reabilitarea sistemelor de irigare este nevoie 

să fie create Asociații ale Utilizatorilor de Apă, că 

acest lucru este în favoarea lor ca să aibă putere de 

decizie, transparență financiară și operațională. 

Activitatea în asociații este mai eficientă pe termen 

lung, putem afirma acest lucru și în  baza 

experienței altor țări chiar și SUA.  

Precondiția Programului Compact, pentru ca să fie 

reabilitate sistemele de irigare, a fost să fie creată 

la fiecare sistem o Asociație a Utilizatorilor de Apă 

și transferată gestionarea sistemului în comodat de 

la Agenția Apele Moldovei către AUAI. Este 

adevărat că producătorii agricoli au avut experiențe 

negative în trecut și au fost reticenți la început că 

proiectul de reabilitare a sistemelor de irigare va fi 

realizat. Am explicat și explicăm și în continuare 

că investiția din partea proiectului este foarte mare 

și este o donație gratuită, și pentru a ne asigura că 

ei vor gestiona cu responsabilitate sistemele, 

deținătorii de teren trebuie să se asocieze, să achite 

cotizații de membru, să angajeze director, contabil 

și operatori la stațiile de pompare și paznici.  

Activitatea asociațiilor este transparentă, fiecare 

AUAI are un buget anual, formarea acestui buget 

este un proces deschis. În prezent, organizăm în 

teritoriu ședințe de sector la fiecare sistem de 

irigare pentru a explica oamenilor de ce avem 

cotizații de membru, de ce ele trebuie achitate și 

faptul că totul se face pentru beneficiul 
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producătorilor. Avem provocări, dar într-un proiect 

foarte ambițios și complicat neapărat vor apărea 

dificultăți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu cred că toți producătorii agricoli doresc acces la 

apă pentru irigare. Este un beneficiu să fii membru 

al asociației și să primești apă din sistemele 

reabilitate. Prețul apei pentru non-membri, 

conform legii 171, este de 3 ori mai mare decît 

pentru membri. Acesta este cel mai eficient 

mecanism pentru ca producătorii să se asocieze.  

La moment, nu toți producătorii au echipamente de 

irigare, situația se va schimba treptat. Chiar dacă 

sistemul de irigare este dat în exploatare, nu toți 

vor avea posibilitate să irige.  Va lua ceva timp 

procurarea echipamentului mic pentru irigarea 

terenurilor. Cert este că schimbări vor avea loc, dar 

nu imediat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest buletin este elaborat de Fondul Provocările Mileniului Moldova. Opiniile 

expuse în acest buletin nu exprimă neapărat poziţia  

Corporaţiei Provocările Mileniului sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii. 

 


