
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul Provocările Mileniului Moldova a recepționat pe 5 februarie 2013 șase 

oferte, prezentate de companii din Franța, Portugalia, România și Austria, pentru 

executarea lucrărilor de reabilitare a sistemelor de irigare Criuleni și Lopatna, 

din raionul Orhei, incluse în Programul Compact al Guvernului SUA. 

Valoarea ofertelor financiare pentru reabilitarea celor două sisteme de irigare 

variază  între circa 8 mil. USD și 26 mil. USD.  

O echipă de experți a demarat deja procedura de evaluare a ofertelor depuse la 

concurs. Ofertele prezentate vor fi evaluate în funcție de experiența companiilor 

de construcție în efectuarea unor lucrări similare, capacitatea financiară și 

tehnică, echipamentul disponibil și personalul implicat.  

Potrivit cerințelor FPM Moldova, compania de construcție selectată va reabilita 

sistemele centralizate de irigare prin înlocuirea tuturor pompelor deteriorate, 

reconstrucția clădirilor pentru stațiile de pompare și dotarea acestora cu 

echipament automatizat de operare etc. Totodată, în urma reabilitării vor fi 

substituite circa 85 la sută din țevi, inclusiv țevile confecționate din azbest vor fi 

înlocuite cu țevi moderne din plastic de densitate înaltă, conform cerințelor de 

mediu ale Uniunii Europene. Lucrările de construcție urmează să înceapă în 

primăvara anului 2013 și vor derula 18 luni.  

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 
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În același timp, continuă evaluarea celor opt oferte 

depuse pentru supravegherea lucrărilor de 

construcție pentru reabilitarea sistemelor de irigare 

Lopatna și Criuleni. Reabilitarea acestor două 

sisteme centralizate de irigare va permite 

extinderea suprafețelor de teren irigat la Lopatna 

de la 50 de hectare pînă la 509 hectare, iar la 

Criuleni de la 120 de hectare pînă la cca 760 de 

hectare. Agricultorii vor putea utiliza apa pentru 

irigare în funcție de necesități, vor plăti pentru 

volumul real  de apă utilizat pentru irigare datorită 

contorizării îmbunătățite a consumului și reducerii 

la minim a pierderilor de apă din rețea.  

 

 

 

 

 

 

Datorită gustului fructelor proaspete și design-ului 

deosebit al standului, Republica Moldova a primit 

aprecieri pozitive de la cumpărători și comercianți 

la expoziția ”Fruit Logistica 2013” - cel mai 

important eveniment expozițional pentru produse 

proaspete în Europa.  Moldova a prezentat și a 

expus mostre de mere și fructe uscate pe parcursul 

celor trei zile cât a durat evenimentul de la Berlin, 

în februarie curent.  Ambasadorul Republicii 

Moldova în Germania, Aureliu Ciocoi, a vizitat 

standul și a încurajat compatrioții să aplice 

practicile de asigurare a calității, care predomină în 

Occident, și să depună mai multe eforturi pentru a 

pătrunde pe piețele europene.  

Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea 

Întreprinderilor (ACED), finanțat de Agenția 

Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și 

Corporația Provocările Mileniului, în colaborare cu 

Proiectul Promovarea Comerțului și Sporirea 

Capacităților   de    Producție    a Producătorilor de  

 

 

 

 

Fructe Proaspete din Moldova, implementat de 

către PNUD, au oferit susținere pentru participarea 

producătorilor moldoveni de fructe la această 

expoziție internațională importantă.   

Moldova a prezentat produsele agriculturii de 

valoare înaltă sub sloganul “un gust deosebit” și a 

fost reprezentată de către fermieri, grupuri de 

producători, asociații de producere, organizații 

donatoare și Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare.  

În cadrul unei întruniri post-eveniment la Chișinău, 

participanții moldoveni au convenit să-și 

coordoneze activitățile cu scopul de a valorifica 

inovațiile recente în producerea de fructe proaspete 

și de a îmbunătăți calitatea acestora pentru a se 

conforma cerințelor stringente europene.  Ei au 

solicitat ACED să continue programul de instruire 

privind producerea fructelor și tehnicile de 

marketing și să mențină susținerea pentru 

participarea Moldovei la expoziții internaționale.  

”Noi trebuie să păstrăm o influență puternică în 

Rusia, să începem vânzări în România și alte țări 

vecine, și să ne gândim cum să accesăm piețele 

scandinave și baltice în viitorul apropiat,” a 

declarat unul dintre participanți fiind întrebat ce 

strategie de marketing va aplica mai departe.  

S-a menționat, de asemenea, că diversificarea 

pieței este necesară deoarece Federația Rusă, acum 

fiind cel mai mare consumator de fructe 

moldovenești, este în căutare de livrări alternative 

de produse proaspete apelînd tot mai frecvent la  

fructele din Polonia.  

 

Moldova a fost remarcată la expoziția de produse proaspete în Europa  
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Derularea activităților de reformare a sectorului de 

irigare în cadrul Programului Compact pe parcursul 

anului 2012 și prioritățile pentru anul 2013 au fost 

discutate în cadrul Conferinței anuale a Asociației 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), 

desfășurată pe 15 februarie. 

La conferință au fost invitați să participe 

reprezentanții celor 11 Asociații ale Utilizatorilor 

de Apă pentru irigare din aria sistemelor de irigare 

ce vor fi reabilitate în cadrul Programului 

Compact, reprezentanți ai autorităților publice 

centrale și locale, implicate în reformarea 

sectorului de irigare, ong-uri de profil și 

reprezentanții mass media. 

Participanții la conferință au fost informați despre 

acțiunile întreprinse în scopul fortificării 

capacităților AUAI create și îmbunătățirea cadrului 

administrativ și legislativ pentru funcționarea 

eficientă a acestora. În contextul realizării acestor 

obiective, în anul 2012, au fost fondate și 

înregistrate în conformitate cu Legea nr. 171 cu 

privire la AUAI, care întrunesc în calitate de 

membri peste 6700 de producători agricoli ce 

prelucrează circa 15,5 mii de hectare de teren 

agricol în zona Sistemelor Centrale de Irigare. 

În anul de referință membrii și organele de condu- 

cere și executive ale AUAI (Consiliile de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrare, directorii executivi, contabilii și 

operatorii) au beneficiat de multiple programe și 

module de instruire, care au avut ca scop 

fortificarea capacităților instituționale și 

manageriale în asigurarea transferului 

managementului sistemelor de irigare (SI) de la 

stațiunile tehnologice ale Agenției de Stat „Apele 

Moldovei" către AUAI. De asemenea, membrii 

AUAI au fost instruiți în domenii specifice cum ar 

fi: gestiunea și evidența contabilă, managementul 

irigării, operarea tehnică a sistemelor de irigare și 

s-au familiarizat cu experiențele de reformare 

existente în Portugalia și Polonia. 

În vederea asigurării funcționalității asociațiilor, 

șapte dintre acestea (Agro Rufeni – SCI Lopatna, 

Jorile – SCI Jora de Jos, Agroacvila – SCI Roșcani, 

Acva Grup – SCI Puhăceni, Pruteni II – SCI 

Grozești, Criuleni – SCI Criuleni și Coșnița – SCI 

Coșnița), au fost dotate deja cu mobilier și 

echipamente și programe specializate de evidență 

și gestiune contabilă. 

Valentina Badrajan, director executiv al FPM 

Moldova, a declarat în cadrul conferinței că 

agricultura din Moldova poate face față 

concurenței de pe piețele din est și vest doar în 

cazul în care producătorii agricoli se vor asocia în 

diferite forme.  

 

Performanțele și perspectivele reformării sectorului de irigare inițiate 

în cadrul Programului Compact au fost prezentate membrilor AUAI 
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Începînd cu luna februarie 2013 a demarat procesul 

de organizare a Adunărilor Generale ale Asociației 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI).  

Ședințele Adunărilor generale au fost organizate în 

7 din cele 11 asociații create cu suportul 

Programului Compact. 

În cadrul acestor foruri,  au fost aprobate rapoartele 

de activitate ale entităților și planurile de activitate 

pentru anul curent,  operate modificări la 

documentele statutare ale AUAI, discutate 

prevederile contractelor de comodat privind 

transferul de management a sistemelor centralizate 

de irigare de la Agenția de stat ”Apele Moldovei” 

către AUAI, stabilite mărimile cotizațiilor anuale 

de membru și prețul pentru un metru cub de apă, 

precum și alte subiecte inerente funcționării 

eficiente a asociațiilor. Totodată, aceste ședințe 

reprezintă și un exercițiu comunitar de consolidare 

și discutare în comun a oportunităților de 

dezvoltare, asumarea unor responsabilități în 

procesul de reformare a sectorului de irigare din 

țara noastră.  

În contextul oportunităților de dezvoltare, membrii 

AUAI au fost informați despre programul de 

credite Compact pentru investiții în infrastructura 

post-recoltare. În prezent, aceste credite sunt 

destinate în exclusivitate pentru producătorii 

agricoli și grupuri de producători, cooperative, 

asociații, exportatori și alți actori ai lanțului valoric 

agricol din sistemelor de irigare (Criuleni, Orhei, 

Anenii Noi, Dubăsari, Nisporeni, Ungheni, Leova 

și Cahul), precum și din alte raioane ale Moldovei, 

dar care intenționează să investească în raioanele 

menționate. De asemenea, sînt încurajate femeile 

antreprenoare să acceseze împrumuturile 

respective. 

Potrivit Legii cu privire la asociațiile utilizatorilor 

de apă pentru irigații, Adunarea generală este 

responsabilă de definirea direcţiilor principale de 

activitate a Asociaţiei, modificarea statutului,  

modificarea limitelor ariei de deservire,  alegerea şi 

revocarea membrilor Consiliului de administrare, 

fixarea cuantumului plăţilor şi obligaţiilor 

financiare achitate de membri şi non-membri etc.  

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații  și-au stabilit prioritățile pentru 

anul curent 
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Ion Plămădeală, Președintele Asociației 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigații ”Acva-Grup” 

De la momentul creării asociației și pînă în 

prezent, ce v-a reușit? Care sînt așteptările Dvs. 

de la Asociație?  

Anul 2012 a fost unul responsabil. Ne-a reușit, cu 

părere de bine, să realizăm mai multe activități: am 

desfășurat ședințele de organizare  ale asociației, 

am aprobat  planul de activitate și bugetul, am ales 

organele de conducere în care au intrat 

reprezentanți din cele 3 sate cuprinse de sistemul 

de irigare:Puhăceni, Delacău și Șerpeni, avem un 

sediu dotat cu suportul FPM Moldova – deci 

activăm normal. Aș vrea să pomenesc aici și despre 

faptul că am fost instruiți în mai multe domenii, 

inclusiv și în vederea unor aspecte tehnice de 

gestionare a echipamentelor de irigare. Am 

contribuit cu anumite recomandări la proiectarea 

sistemului de irigare, inclusiv amplasarea traseului 

terțiar de irigare, care va facilita accesul 

utilizatorilor de apă la conexiunile rețelei de 

irigare.  

 Doleanțele expuse de noi au fost racordate la 

parametrii tehnici ai proiectului, fiind  făcute 

schimbările necesare în documentația de proiect.   

Avem așteptări, dar și speranțe mari.  

Sîntem destul de optimiști și încercăm să fim 

consecvenți în ceea ce realizăm în cadrul 

Asociației.  

Sînteți pregătiți să preluați în gestiune sistemele 

de irigare? Care, în viziunea Dvs., vor fi 

avantajele, dar și impedimentele acestui proces? 

În 2012 am reușit să finisăm inventarierea integrală 

a sistemului de irigație și sîntem pregătiți pentru 

preluarea acestuia  în gestiune. Ne-a reușit să 

discutăm prevederile contractului de comodat în 

baza căruia va fi realizat transferul propriu-zis. 

Recunosc că pe parcurs va mai fi nevoie de mai 

multe instruiri atît pentru gestionarea asociației, cît 

și la administrarea tehnică  a irigației. 

Potrivit inventarierii, în gestiune urmează a fi 

preluate doar echipamentele funcționale, cele 

învechite sau defectate nu vor fi acceptate. Toate 

instalațiile tehnice, inclusiv  clădirile în care sînt 

amplasate stațiile de pompare și alte facilități care 

aparțin sistemelor centralizate de irigare urmează a 

fi transmise pe un termen de 30 ani către asociația 

noastră. Este un examen responsabil pentru noi, pe 

care sperăm că îl vom trece cu succes.  

Care ar fi provocările majore pentru asociație 

în anul 2013? 

Este important să menținem contactul 

informațional cu toți membrii asociației, care este 

una numeroasă, avem peste 2 mii de membri. O 

muncă enormă este realizată de reprezentanții 

sectoarelor care trebuie să reușească să discute și să 

argumenteze  în cadrul întrunirilor cu cei 50-70 de 

deținători de terenuri în fiecare sector cotizația de 

aderare la Asociație, cotizația anuală de membru și 

prețul pentru un metru cub de apă pentru irigare. 

Inițial credeam că va fi dificil să colectăm 

cotizațiile de aderare, acum pot spune că procesul 

nu a fost anevoios și că oamenii au demonstrat 

disciplină. În rest – se cere doar să fim ordonați și 

să muncim mai mult. 

De ce ar avea nevoie asociația Dvs. pentru a-și 

consolida pozițiile și a se dezvolta? 

Începutul este mereu dificil. Odată ce am pus la 

punct aspectele organizatorice de funcționare a 

organizației, e firesc să ne dorim o dezvoltare. 

Sperăm că vom avea suport, că vom participa la 

instruiri și părerea noastră va fi ascultată. Cel mai 

mult îmi doresc ca membrii asociației noastre să 

înțeleagă importanța contribuției noastre la 

succesul implementării proiectului de reabilitare a 

sistemului de irigare, care este atît de așteptat.  
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Nicolae Plămădeală, Director Executiv  AUAI 

”Acva-Grup” 

Cum apreciați activitatea asociației Dvs.? 

Ajunsă la al doilea an de activitate, pot spune că 

Asociația este una funcțională, deja avem anumite 

practici  de discutare și aprobare a deciziilor  care 

ne privesc. Cred că pe viitor ne va fi mai ușor să 

convenim asupra gestiunii sistemului de irigare.  

Oamenii trebuie să înțeleagă că prezența sistemului 

de irigare reabilitat în localitatea noastră,  aduce 

multe avantaje, inclusiv prețuri atractive ale 

terenurilor amplasate în această zonă, precum și 

posibilitatea obținerii unor venituri din producția 

agricolă. 

Care este motivarea pentru o persoană tînără să 

se implice în dezvoltarea unei asociații de 

irigare și să-și asume o asemenea 

responsabilitate? 

Decizia de a rămîne în satul de baștină și de a 

încerca să realizez  ceva anume aici nu este o 

provocare, ci a fost determinată de circumstanțe 

familiale.  Altfel zis trebuie să-mi ajut tatăl în 

domeniul producerii de legume, eu fiind 

responsabil de activitatea de desfacere.  

 De asemenea, am studii tehnice și aș putea 

eventual contribui cu cunoștințele mele la 

gestiunea tehnică a echipamentelor de irigare. 

 

Larisa Ciobanu, membru al Consiliului de 

administrare a AUAI ”Acva-Grup”, contabil 

Activitatea asociației nu poate fi concepută fără 

existența unui buget.  Formarea bugetului, dar 

și gestiunea acestuia presupune mai multe 

responsabilități… 

Asociația noastră a aprobat bugetul pentru anul 

2013. Este un buget modest, dar e unul de 

compromis: să permită acoperirea necesităților, dar 

să nu fie nici împovărător  pentru membrii AUAI. 

Cum apreciați implicarea membrilor, inclusiv 

disponibilitatea acestora de a contribui 

financiar la dezvoltarea asociației? 

Pot spune cu certitudine că oamenii manifestă 

responsabilitate și achită cotizațiile de participare. 

Uneori chiar se formează rînduri din cei care 

doresc să achite. Vreau să cred că au conștientizat 

beneficiile participării.  

Avem și unele probleme dat fiind numărul mare de 

membri, care au parcele mici și aceste circumstanțe 

crează anumite dificultăți  totuși. Consider că 

pentru o gestionare eficientă a mijloacelor 

financiare și a asociației în general, este necesară 

atît consolidarea terenurilor, dar  și consolidarea 

oamenilor.  
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În scopul asigurării securității rutiere pe durata 

lucrărilor de reconstrucție a drumului Sărăteni-

Soroca, FPM Moldova împreună cu companiile 

antrenate la lucrări desfășoară o amplă campanie, 

începînd cu martie 2013. Campania va include 

instruiri specializate, precum și o serie de 

evenimente publice cu participarea a peste 2000 de 

locuitori din cele 14 sate, amplasate de-a lungul 

drumului. 

Scopul de bază al acestor activități  sînt prevenirea 

și reducerea riscurilor și traumatismelor, deceselor 

și daunelor care ar putea fi cauzate conducătorilor 

auto, pasagerilor și pietonilor.  Este important de 

menționat că campania dată prevede atît activități 

pe durata lucrărilor de reconstrucție, precum și 

după finalizarea acestora, fiind asigurată astfel 

continuitatea respectării cerințelor necesare de 

securitate rutieră.  

Pentru a facilita transmiterea informațiilor, în 

cadrul campaniei vor fi pregătiți formatori din 

comunitățile locale care ulterior vor putea 

desfășura instruiri cu diferite categorii de populație 

din aceste localități.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile de instruire vor avea componente 

speciale dedicate copiilor și elevilor, care au fost 

elaborate ținîndu-se cont de specificul 

comportamentului și psihologia minorilor.  

Copiii, dar și profesorii sau educatorii vor fi 

învățați cum să respecte regulile circulației rutiere, 

vor primi materiale specializate, inclusiv benzi 

fosforescente  care pot fi aplicate pe haine sau 

genți. Campania privind securitatea rutieră include 

și publicarea unor materiale informative 

specializate pentru elevi, adulți, conducători de 

mijloace auto cu viteză redusă și de tracțiune 

animală.  

Toate activitățile ce urmează a fi realizate sînt 

prevăzute de planurile sociale și de mediu – 

documente obligatorii ale Corporației Provocările 

Mileniului pentru companiile antrenate la lucrările 

de reconstrucție și infrastructură. Planurile date 

prevăd o serie de acțiuni și evenimente menite să 

asigure respectarea cerințelor sociale și de mediu în 

localitățile vizate de proiectul Reabilitarea 

drumului, implementat de FPM Moldova.  

 

 

Copii și maturii din  localitățile traversate de drumul Sărăteni-Soroca 
vor fi instruiți în aspecte de securitate rutieră 
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Majoritatea lucrărilor de reabilitare a drumului 

Sărăteni-Soroca, incluse în Programul Compact, al 

Guvernului SUA, vor fi efectuate pe parcursul 

anului 2013.  Totodată pe parcursul anului curent 

vor fi inițiate cele mai complexe lucrări pe 

porțiunea de drum, printre care construcția a 5 

poduri, inclusiv a intersecției denivelate Sărăteni, 

reamplasarea podului cu cale ferată din apropierea 

orășelului Ghindeși, reconstrucția șoselei pe 

centură a orașului Soroca afectată de alunecări de 

teren.  

Conform contractelor de executare a lucrărilor de 

reconstrucție a drumului Sărăteni-Soroca de 93 de 

km, reabilitarea drumului urmează să fie finalizată 

pînă în luna iunie 2014. 

Atît consorțiul de companii turcești ONUR și 

SUMMA, cît și compania austriacă Strabag sînt 

mobilizate și sînt pregătite să înceapă lucrările de 

reabilitare imediat ce condițiile climaterice vor fi 

favorabile. 

Consorțiul de companii turcești dispune  de circa 

130 de unități de echipament, inclusiv  

camioane,  buldozere, excavatoare, turnuri de 

lumină, compresoare, compactoare pentru sol, 

uzină de emulsie, autobasculante, automacarale etc. 

În septembrie a fost dată în exploatare uzina de 

producere a asfaltului cu o capacitate de producere 

a 280 de tone de asfalt pe oră. 

De asemenea,  pe parcursul iernii consorțiul ONUR 

și SUMMA a achiziționat peste 70 de mii de tone 

de materiale de construcție: nisip, prundiș, pietriș, 

granit. Au fost angajate circa 120 de persoane care 

vor fi implicate în reabilitarea drumului, dintre care 

63 de angajați sînt din Republica Moldova, ceilalți 

din Turcia.  

În același timp, compania austriacă Strabag și-a 

mobilizat echipamentul și echipa pentru a demara 

lucrările de construcție, iar pînă la finele lunii 

martie va lansa uzina de producere a asfaltului.  

Potrivit contractelor semnate de FPM Moldova,  

consorțiul de companii turcești ONUR și SUMMA 

va reabilita 44,9 km, începînd de la intersecția 

Sărăteni pînă la intrarea în or. Ghindeşti, și va 

construi intersecția denivelată Sărăteni. Iar 

compania austriacă Strabag AG va reabilita 48,1 

km de la intrarea în or. Ghindeşti pînă la intersecția 

Drochia (intersecţia drumului R7 cu R9). 

 

Majoritatea lucrărilor de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca vor fi 

efectuate în anul 2013 
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Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a 

Moldovei a formulat mai multe recomandări pentru 

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare 

privind reducerea impactului irigării asupra faunei 

acvatice din fluviul Nistru și rîul Prut. 

Recomandările au fost efectuate în baza studiului 

ihtiologic finalizat recent de către Institutul de 

Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei,  la 

solicitarea FPM Moldova. 

Totodată, cercetările au estimat și prejudiciile 

cauzate faunei acvatice din cauza lucrărilor de 

construcție desfășurate pe parcursul reabilitării 

sistemelor de irigare.  

Astfel, companiile de construcție care vor reabilita 

sistemele de irigare Blindești (Prut) și Jora de Jos 

(Nistru) urmează să compenseze daunele aduse 

populației de pești, deoarece la aceste sisteme vor 

fi efectuate excavări în albia rîurilor în jurul țevilor 

de captare. Impactul lucrărilor de excavare asupra 

peștilor și animalelor pentru hrana peștilor este 

estimat la circa 73 de mii de lei, pe care îi vor 

achita companiile de construcții. Fondurile privind 

compensarea daunelor cauzate în timpul lucrărilor 

de construcție vor fi transferate Serviciului Piscicol 

în conformitate cu prevederile legale. Serviciul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscicol urmează să utilizeze aceste mijloace 

pentru creșterea puietului de pește și întoarcerea 

ulterioară a acestuia în bazinele acvatice. 

De asemenea, savanții autohtoni recomandă 

Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare pe 

parcursul reabilitării sistemelor de irigare să 

verifice capacitatea de filtrare a construcţiei de 

protecţie a peştilor. Acțiunile întreprinse vor 

minimiza pagubele aduse peștilor cauzate de 

funcţionarea prizelor de captare a apei și va 

contribui la evaluarea gradului de protecție și 

identificare a măsurilor necesare pentru protejarea 

resurselor acvatice și menținerea echilibrului 

ecologic.   

Potrivit aceleași cercetări ihtiologice şi 

hidrobiologice, toate acțiunile cu impact asupra 

faunei acvatice urmează să fie coordonate cu 

Serviciul Piscicol de Stat, conform prevederilor 

legii privind fondul piscicol, pescuitul şi 

piscicultură. 

Un astfel de studiu nu a mai fost efectuat din anii 

80 ai secolului trecut, iar respectarea 

recomandărilor făcute de cercetători va preveni 

posibilele dezastre naturale  asupra ecosistemului. 

Reabilitarea sistemelor de irigare va lua în considerare protecția 

peștilor și plantelor din fluviul Nistru și rîul Prut  
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Acest buletin este elaborat de Fondul Provocările Mileniului Moldova. 

Opiniile expuse în acest buletin nu exprimă poziţia Corporaţiei Provocările 

Mileniului sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii. 

 


