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RECONSTRUCȚIA S ISTEMELOR DE 
IR IGARE DE PE N ISTRU LĂRGEȘTE 

PERSPECTIVELE 
ANTREPRENORILOR AGRICOLI

La mijlocul lunii martie au fost reluate lucrările 
de reabilitare a sistemelor de irigare Criuleni 
și Lopatna și au demarat lucrările la sistemele 
de irigare au demarat lucrările de construcție 

la sistemele de irigare Jora de Jos, Coșnița, Puhăceni și 
Roșcani, efectuate de compania franceză SADE CGTH 
pentru primul sistem iar ultimele 3 de către consorțiul 
Hidroconstrucția & IAMSAT Muntenia. Lucrările vor 
dura pînă la 18 – 20 de luni.  

Pentru reabilitarea sistemului de irigare Jora de Jos 
au fost alocate în jur de 11 milioane USD, iar pentru 
sistemele  Coșnița, Puhăceni și Roșcani din Programul 
Compact sunt alocate circa 23,8 milioane USD. 

Sistemul de irigare Coșnița este cel mai costisitor, 
deoarece este cel mai mare sistem care cuprinde circa 
2,5 mii ha. Lucrările ce urmează a fi efectuate sunt 
foarte complexe, deoarece au fost construite în anii 60-
70 și sunt uzate și parțial funcționale. Reconstrucția 
prevede înlocuirea echipamentului electromecanic cu 
echipament modern și eficient, dotarea cu echipamente 
electronice de control al regimului de lucru al pompelor, 
substituirea a 85% din rețeaua de distribuție a apei cu țevi 
din polietilenă de  densitate înaltă, înlocuirea a 100% din 
hidranți, reconstrucția clădirilor stațiilor de pompare, 
instalarea contoarelor mobile pentru determinarea 
volumului de apă consumat etc.
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SI Coșnița:
• Suprafața irigată după reabili-

tare: cca 2,500  ha; 

• Lungimea totală a conduc-

telor: cca 85, 7 km; 

• 4 stații de pompare, dintre 

care 2 - construcție nouă, cu 10 

pompe principale. 

SI Puhăceni: 
• Suprafața irigată după reabili-

tare: cca 920 ha, cu posibilitatea de 

extindere a suprafeței de irigare cu 

292 ha; 

• Lungimea totală a conductelor: 

cca 34 km;

• 2 stații de pompare cu 6 pompe 

principale.

SI Roșcani: 
• Suprafața irigată după reabili-

tare: cca 700 ha,  cu posibilitatea de  

extindere a suprafeței de irigare  

cu 155 ha; 

• Lungimea totală a conductelor: 

cca 25,1 km;

• 2 stații de pompare cu 9 pompe 

principale, cu reabilitarea rezer-

vorului de apă. 

SI Jora de Jos:
• Suprafața irigată după reabili-

tare: 1,215 ha

• Lungimea totală a conductelor: 

cca 58.43 km

• 4 stații de pompare cu 17 

pompe performante 

Sistemele de irigare reabilitate vor oferi producătorilor 
agricoli mai multe avantaje, printre acestea reducerea 
costurilor de operare și întreținere a sistemelor, utilizarea 
apei doar în  funcție de necesitate dictată de culturile agricole 
cultivate, reducerea pierderilor de apă din rețea datorită țevilor 
rezistente la șocurile hidraulice care pot fi utilizate eficient 
peste 50 de ani. 

Antreprenorii din aria sistemelor de irigare reabilitate văd 
mult mai larg perspectiva activității agricole după ce sistemele 
vor fi date în exploatare. 

Ghenadie Leahu, membru al AUAI Coșnița, deține 
o gospodărie țărănească ce cultivă legume și are 
plantată o livadă de pomi fructiferi. Antreprenorul 
recunoaște că și pînă la reabilitare avea posibilitate să 
irige terenurile sare, doar că aceste servicii erau extrem 
de costisitoare, iar pierderile din rețea erau exagerate.  
În opinia lui Ghenadie Leahu, reabilitarea sistemului de 
irigare le deschide locuitorilor din această regiune mai 
multe posibilități. 

Sursa de apa SCI Localități Suprafața irigată 

în 2013, ha

Exploatații 

agricole în aria SI

Membri ai AUAI Starea curentă

Nistru Coșnița Coșnița, Pîrîta 205 2363 2168 parțial

funcțională

Nistru Roșcani Roșcana,

Gura Bicului

265 378 268 parțial

funcțională

Nistru Puhăceni Puhăceni, 

Delacău, Șerpeni

107 2500 1750 parțial

funcțională

Nistru Jora de jos Vișcăuți,

Jora de Sus, Jos, Mijloc

50 668 609 parțial

funcțională

Cît privește reabilitarea celorlalte sisteme de irigare, pînă 
la finele lunii aprilie vor demara lucrările de construcție la 
sistemele de irigare de pe rîul Prut: Blindești, Grozești și 
Leova. În prezent, practic a finalizat procesul de evaluare a 
ofertelor depuse pentru reabilitarea sistemului de irigare 
Chircani-Zîrneși din raionul Cahul, iar în timpul apropiat 
urmează să fie semnat contractul.

El susține că avînd irigare va putea face agricultură 
profitabilă care îi va permite să-și asigure familia. 
Anterior, producătorul a muncit peste hotare, dar a 
renunțat, mai ales acum, cînd sistemul va fi reabilitat. Apa 
pentru irigare le oferă posibilitate fermierilor nu doar să-
și asigure existența, ci chiar să dezvolte o afacere agricolă 
profitabilă. 

Vasile Popa, producător agricol din Coșnița și membru 
al AUAI, a dezvăluit că perspectiva de a avea în regiune un 
sistem de irigare performant a mobilizat 7-8 producători 
din aria acestui sistem să creeze o cooperativă agricolă, 
orientată spre cultivarea fructelor și păstrarea acestora. 
Fiecare dintre aceștia au deja livadă, dar se gîndesc 
la dezvoltarea unor livezi super-intensive, care pînă 
în prezent nu prea aveau vreo șansă în lipsa apei 
pentru irigare. Cooperativa va fi una zonală și ar putea 
acoperi raioanele Dubăsari și Criuleni. Antreprenorii 
intenționează să construiască o casă de ambalaj și un 
depozit frigorific.

Pentru reabilitarea acestui sistem au fost înregistrate 
șase oferte care variază între 12  și 21 milioane USD, depuse 
de companii de construcție din Spania, Franța, Germania 
și Romania.  Conform estimărilor, executarea contractului 
de reabilitare a sistemului de irigare Chircani-Zîrnești  ar 
putea demara în iunie curent, iar lucrările vor continua 
pînă în luna iulie 2015.
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Lucrările de reabilitare a drumului de 93 de km 
Sărăteni-Soroca, efectuate în cadrul Programului 
Compact al Corporației Provocările  Mileniului,  
au fost reluate de companiile de construcție 

și vor continua pînă la finele lunii august curent, cînd este 
preconizată darea în exploatare a traseului.

Pentru a asigura buna funcționare a lucrărilor la drum, au 
fost mobilizați specialiștii și echipe de muncitori necesari 
și au fost puse în funcțiune deplină uzinele de asfalt ale 
companiilor de construcție.

Pe lîngă lucrările tradiționale de terasament, de 
compactare și de așternere a stratului de asfalt, prevăzute 
de planul de lucru și proiectul aprobat de Fondul Provocările 
Mileniului Moldova, pe  parcursul anului curent vor fi 
finalizate cele mai complexe construcții pe porțiunea de 
drum, printre care reabilitarea și construcția a 15 poduri, 
inclusiv a intersecției denivelate Sărăteni, podului cu calea 
ferată din apropierea orășelului Ghindești, reconstrucția 
șoselei de centură a orașului Soroca, afectată de alunecări 

de teren. De asemenea, în 2014 vor fi realizate lucrări 
masive de finisare a drumurilor care facilitează accesul de 
la traseul reabilitat la instituțiile de menire socială cum 
sunt școlile, grădinițele din cele 14 localități amplasate de-a 
lungul acestui traseu. 

Companiile de construcție au demarat deja lucrările de 
reamenajare a 3 fîntîni, amplasate de-a lungul traseului, și 
urmează să construiască altele 5 noi în locul celor care erau 
situate în localitățile din aria drumului Sărăteni-Soroca și 
care au fost reamplasate pe motivul extinderii traseului. O 
altă acțiune menită să asigure protecția mediului ambiant 
și să reducă impactul negativ inevitabil cauzat mediului 
de către lucrările  de reconstrucție  este acțiunea de sădire 
a puieților de arbori, care va fi realizată pe parcursul lunii 
aprilie curent. Astfel, după reabilitarea celor 93 de km de 
drum pe porțiunea Sărăteni-Soroca vor fi plantați circa 3000 
de copaci, în locul celor circa 1000 de copaci defrișați anterior 
pentru a permite îndeplinirea lucrărilor de reconstrucție și 
lărgirea drumului.

AU FOST RELUATE LUCRĂRILE DE 
RECONSTRUCȚIE A DRUMULUI 

SĂRĂTENI-SOROCA
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În acest context, vicedirectorul FPM Moldova, dl Igor 
Perjan a menționat că Fondul Provocările Mileniului 
Moldova monitorizează riguros atît respectarea cerințelor 
de calitate la reabilitarea drumului, precum și realizarea 
în termenii stabiliți a tuturor lucrărilor, indiferent de 
complexitatea acestora.

Reamintim că pe perioada rece a anului, lucrările au fost 
stopate, timp în care companiile de construcție au fost 
implicate preponderent în activități de ajustare a proiectelor 
tehnice, achiziționarea materialelor de construcție etc.

Calitatea lucrărilor efectuate pe traseul Sărăteni-Soroca 
este verificată de două companii internaționale, dar și 
de experți independenți. După finalizarea lucrărilor de 
construcție, în vara anului 2014, va începe perioada de 
notificare a defectelor, cînd companiile pe parcursul unui 
an vor fi obligate să înlăture din resurse proprii eventuale 
defecțiuni produse pe traseu.

Lucrările de reabilitare a traseului Sărăteni-Soroca au 
demarat la finele anului 2012, iar circa 60 la sută din lucrările 
preconizate au fost efectuate în anul 2013.
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V alentina Badrajan: Pe parcursul celor 
peste 20 de ani de independenţă a Republicii 
Moldova, Statele Unite au fost alături la toate 
etapele de dezvoltare şi au acordat asistenţă 

ţării noastre, atât financiar şi, nemijlocit, prin creşterea 
capacităţilor de fortificare a democraţiei, pentru a realiza 
reforme în aspect economic şi nu numai. SUA, la momentul 
actual, prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului, 
este cel mai mare donator de asistenţă oferită vreodată 
Republicii Moldova. Deci, practic, astăzi, în Republica 
Moldova, implementând programul Compact în sumă de 
262 de milioane de dolari, se demonstrează încă o dată 
interesul SUA pentru Republica Moldova, pentru a avea un 
partener credibil în persoana Republicii Moldova şi pentru 
ca acele obiective care au fost trasate prin intermediul 
programului Compact, de asigurare a dezvoltării economice 
şi sporire a veniturilor populaţiei, să fie realizate. Statele 
Unite îşi manifestă în continuare interesul şi disponibilitatea 
pentru a ne susţine. Astăzi va avea loc întâlnirea delegaţiei 
Republicii Moldova, condusă de premierul Iurie Leancă, cu 
preşedintele Corporaţiei Provocările Mileniului, Dl Daniel W. 
Yohannes, şi la sigur vor fi atinse în discuţii subiectele ce ţin 
de implementarea programului Compact.

Europa Liberă: Dna Badrajan, preşedintele 
Parlamentului, dl Igor Corman, menţiona într-un 
interviu pentru Europa Liberă că în prezent se poartă 
discuţii pentru un nou, eventual, program Compact. 
Tocmai vroiam să vă întreb în ce condiţii şi ce şanse sunt 
să existe un Compact II în Republica Moldova?

Valentina Badrajan: Decizia privind un program 
Compact II urmează să fie luată în noiembrie sau decembrie 
2014, când se va desfăşura Consiliul Corporaţiei Provocările 
Mileniului, care anual ia decizii privind eligibilitatea ţărilor 
pentru programele Compact I sau II, pentru programele 
preliminare şi, deci, la finele anului 2014 urmează să fie luată 
această decizie. Pentru a menţine statutul de eligibilitate 
privind investiţiile Compact este necesar să asigurăm cu 
succes implementarea programului şi, la moment, practic, 

VALENTINA BADRAJAN: PROGRAMUL 
COMPACT CATALIZEAZĂ NU DOAR 

INVESTIȚ I ILE PUBLICE, DAR Ş I 
INVESTIȚ I I PRIVATE

La începutul lunii martie curent, în cadrul vizitei oficiale a Prim-ministrului Iurie Leancă în SUA a fost organizată și o întrevedere 
a premierului cu președintele Corporației Provocările Mileniului Daniel Yohannes. În cadrul discuției, oficialii au apreciat evoluția 
Programului Compact și eforturile depuse de FPM Moldova în implementarea cu succes a programului, dar au discuta și despre 
posibilitatea includerii Republicii Moldova în lista țărilor eligibile pentru un al doilea Program Compact. Valentina Badrajan, 
directorul executiv al FPM Moldova, care a făcut parte din delegația oficială a Republicii Moldova, a participat la întrunirea Prim-
ministrului Iurie Leancă și a președintelui CPM Daniel Yohannes. Urmare a vizitei oficiale la Washington Valentina Badrajan a acordat 
un interviu pentru Radio Europa Liberă despre realizările Compact și perspectivele acestui program, pe care îl prezentăm mai jos.  
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pe porţiunea de drum de 93 de km Sărăteni - Soroca sunt 
realizate 60 la sută din lucrările de reabilitare. Anul acesta 
sunt în proces de derulare lucrările de reabilitare la zece 
sisteme centralizate de irigare, care vor asigura peste nouă 
mii de fermieri din Republica Moldova cu apă pentru irigare. 
Corporaţia Provocările Mileniului este primul donator 
care acordă asistenţă în reformarea sistemului de irigare 
şi în reconstrucţia acestui sistem. Concomitent cu aceasta 
oferim linii creditare care permit producătorilor agricoli din 
Republica Moldova să finanţeze investiţiile în infrastructura 
post-recoltare. În implementarea programului Compact 
asigurăm un proces larg, consultativ, implicăm beneficiarii 
programului, populaţia din zonele adiacente programului 
Compact şi din zonele de intervenţie, să cunoască ce facem, 
să fie siguri că investiţiile guvernului SUA vor fi utilizate la 
maximă eficienţă.

Europa Liberă: Până în 2015 va reuşi Republica 
Moldova să utilizeze cele 262 de milioane de dolari 
oferite prin intermediului Programului?

Valentina Badrajan: Definitiv, sunt sigură, pentru că 
pe parcursul anului 2014 vom finaliza porţiunea de 93 
de km de reabilitare a drumului şi acele 102 milioane de 
dolari care sunt prevăzute pentru proiectul de reabilitare a 
drumului la sigur vor fi valorificate. În 2014, toată ţara va fi 
un şantier de reabilitare a sistemelor de irigare şi urmează 
să finalizăm toate lucrările în august 2015. Toate companiile 
care sunt contractate de Fondul Provocările Mileniului 
sunt companii internaţionale, companii destul de serioase, 
selectate prin mod competitiv, care asigură realizarea 
lucrărilor în conformitate cu planul de lucru care a fost 

aprobat. Deci, sarcina noastră, la moment, este să realizăm 
programul Compact în termen, să asigurăm calitatea 
lucrărilor de reabilitare şi, desigur, să asigurăm în continuare 
transparenţa şi eficienţa utilizării acestor fonduri, astfel 
încât contribuabilii de impozite din SUA să fie siguri că 
în Republica Moldova aceste mijloace s-au valorificat la 
maximă eficienţă.

Europa Liberă: Programul de asistenţă Compact, 
demarat în 2010, pentru o perioadă de cinci ani, 
prevede investiţii în două sectoare vitale ale economiei 
moldoveneşti: agricultura, inclusiv renovarea 
sistemelor de irigare, şi reabilitarea drumurilor. Până în 
2015, când urmează să se încheie programul Compact, 
câţi moldoveni vor beneficia într-un final, unu, de pe 
urma modernizării şi reconstruirii drumurilor şi, doi, 
de pe urma modernizării sistemelor de irigare?

Valentina Badrajan: De pe urma modernizării 
drumurilor vor beneficia aproape 300 de mii de cetăţeni ai 
Republicii Moldova, cei care utilizează acest traseu naţional 
de 93 km Sărăteni – Soroca, intersecţia cu Drochia, iar peste 
nouă mii de producători agricoli vor benefica de apă pentru 
irigare, deci, asigurăm o suprafaţă de irigare de circa 15 mii 
de hectare, inclusiv sunt trei mii de hectare în care vor fi 
investite mijloacele din sursele private. De asemenea, când 
venim cu programul Compact, creăm condiţiile necesare ca 
investitorii privaţi să fie adiacenţi la zonele de intervenţie 
ale programului Compact, şi să catalizăm nu doar investiţiile 
publice, dar să catalizăm şi investiţiile private în acest sector 
important cum este agricultura şi infrastructura de drumuri 
din Republica Moldova.
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Fondul Provocările Mileniului Moldova oferă 
mai multor instituții publice echipament și soft 
specializat în valoare de circa 700 de mii de dolari 
SUA, achiziționat în cadrul Programului Compact, 

care va fi utilizat pentru îmbunătățirea managementului 
resurselor de apă în Republica Moldova. Procedura de 
distribuire a echipamentului nou a coincis cu perioada cînd 
comunitatea internațională marchează pe 22 martie ziua 
internațională a apei.

Cele peste 100 de computere, scanere, GPS, camere digitale, 
servere și alte echipamente sunt distribuite Ministerului 
Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenției Apele 
Moldovei, Agenției Naționale Geologice și Minerale, Centrului 
Național pentru Sănătate Publică, Serviciului Piscicol, 
Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru a asigura 
funcționarea a trei sisteme informaționale create cu scopul de 
a spori transparența și eficiența procesului de management 
al apelor. Totodată, Programul Compact prevede organizarea 
instruirilor pentru angajații acestor instituții publice pentru 
a-i învăța să opereze echipamentul donat.

Lansarea celor trei sisteme informaționale, în scopul 
îmbunătățirii managementului resurselor de apă, este 
prevăzută de Programul Compact. Primul sistem presupune 
crearea ghișeului unic de eliberare a autorizațiilor de 

folosință specială a apei, cel de-al doilea sistem reprezintă 
o platformă comună pentru 4 instituții care le va permite 
acces rapid la date în regim on-line, ceea ce va spori eficiența 
și operativitatea în luarea deciziilor ce vizează gestionarea 
apelor, iar ultimul sistem are își propune să faciliteze accesul 
publicului la informația despre starea apelor din țară. Cele 
trei sisteme sunt elaborate în comun cu Centrul de Guvernare 
Electronică și vor fi lansate începînd cu primăvara anului 
curent.

Anterior, în cadrul Programului Compact, pentru a 
contribui la perfecționarea managementului resurselor de 
apă, au fost procurate și instalate pe rîurile Nistru, Bîc, Botna 
și Ichel 8 stații de monitorizare în timp real a nivelului apelor. 
Aceste stații oferă autorităților competente date specifice 
în timp real referitor la starea resurselor de apă, care pot 
influența pozitiv luarea deciziilor corecte, inclusiv în cazuri 
de secetă sau de inundații.

Îmbunătățirea managementului resurselor de apă este 
unul dintre obiectivele Programului Compact, or, resursele 
de apă sunt unele dintre cele mai importante resurse de 
care dispune Republica Moldova. Din acest considerent 
Programul Compact prevede activități de sporire a eficienței 
utilizării acestora, contribuind astfel la respectarea normelor 
de mediu și la protejarea patrimoniului ecologic al țării.
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PROGRAMUL COMPACT DONEAZĂ ECHIPAMENT 
AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI 

MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ
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Care sunt principiile de care vă ghidați în afa-
cerea Dvs.? 

Deviza mea, pe care o cultiv și angajaților mei, 
este calitate și nu cantitate. Și asta înseamnă că 

în fiecare an încercăm să livrăm fructe cît mai calitative, mai 
competitive. Cerințele pieții ne impun rigori, noi trebuie să 
ne conformăm atît timp cît ne dorim să avem vînzări bune. 

Mai mulți producători agricoli invocă faptul că nu 
au piață de desfacere, iar prețurile la fructele și legu-
mele vîndute sunt derizorii…

Nu e ușor să găsești cumpărători care să ofere prețuri bune. 
De aceea avem nevoie de diversificarea pieței pentru a evita 
dependența de monopoliștii unui sau altui stat sau anumite 
blocaje politice care sunt resimțite economic. În anul trecut 
am avut vînzări în Rusia, Kazahstan, Belarus, dar și România. 
Vînzările în România sunt determinate de amplasarea 
geografică a livezilor la o distanță mică de hotar. 

Afacerea Dvs. este amplasată în zona de intervenție 
a Programului Compact și prin urmare veți beneficia 
de acces la apa pentru irigare?

Reabilitarea sistemului de irigare Blindești este un 
mare avantaj pentru fermierii din zonă. Chiar dacă mulți 
producători agricoli au deja lacuri de acumulare și au sisteme 
de irigare prin picurare, trebuie să evidențiez că calitatea apei 
din Prut este net superioară celei din lacuri. Apa de rîu poate 
determina creșterea substanțială a  recoltei. Avînd apă pentru 
irigare, agricultorii care doresc să aibă profituri trebuie să 
depună ceva mai mult efort și succesul nu va întîrzia să apară.

Care sunt în opinia Dvs. calitățile producătorului 
agricol de succes din țara noastră?

 Aș menționa doar trei lucruri importante:  trebuie să-ți 
conformezi tehnologiile și mentalitatea la schimbări, să ai 
echipă bună și să ai dedicație pentru ceea ce faci. Spuneți-le 
cum doriți – rețete, găselnițe, soluții. Eu le zic valori.

COMPACT MOLDOVA | TRIMESTRUL  I, 2014
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ANATOL PLĂCINTĂ:  AGRICULTURA 
PROFITABILĂ ÎNSEAMNĂ  IR IGARE Ș I 

MUNCĂ CU DEDICAȚIE 
Compania ”Fortina Labis” SRL condusă de Anatol Plăcintă este specializată pe cultivarea merelor, prunelor și vișinilor în livezi 

intensive. În total suprafața livezilor gestionate de către producătorul agricol constituie 110 ha, amplasate în raionul Ungheni. Pe 
lîngă livezile fructifere compania mai cultivă și peste 20 de ha de struguri de masă. 
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În luna februarie curent peste 30 de producători 
agricoli, inclusiv companii din sectorul agro-
alimentar din Moldova au participat în cadrul a 
trei cele mai importante expoziții internaționale 

agricole Fruit Logistica (Berlin, Germania), ProdExpo la 
Moscova și GulFood (Dubai, EAU).

Standul Republicii Moldova deja al doilea an consecutiv 
participă sub sloganul –”Taste makes difference”, care în 
limba română este tradus ca și ”Un gust deosebit” a cuprins 
mostre de  mere proaspete de diferite soiuri, fructe uscate, 
nuci, miere și conserve de legume, produse în Republica 
Moldova, fiind apreciate de potențialii cumpărători și 
vizitatorii expozițiilor.  

Astfel, forumul Fruit Logistica a cuprins 2500 de 

producători din peste 80 de țări, care și-au expus produsele: 
fructe, legume, pomușoare, precum și echipamente pentru 
sortare, ambalare și prelucrare a acestora și alt utilaj 
specializat. Fruit Logistica reprezintă in forum de anvergură  
specializat, care reunește deopotrivă producători de fructe 
și legume și companii de distribuție, cu experiență relevantă 
în comercializarea de produse agricole. Un interes aparte 
pentru produsele agricole autohtone la Fruit Logistica a fost 
generat de fructele uscate.

Expoziția ProdExpo organizată în capitala Federației 
Ruse este considerată cel mai mare tîrg alimentar din Rusia, 
Europa Centrală și de Est. În cadrul ediției din anul 2014 la 
“Prodexpo” au participat peste 2300 de întreprinderi din 63 
de țări. Evenimentul a cuprins standuri ale producătorilor 

COMPACT MOLDOVA | TRIMESTRUL  I, 2014
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PRODUCĂTORI I AGRICOLI 
AUTOHTONI S-AU REMARCAT LA 

CELE MAI PRESTIG IOASE 
EXPOZIȚ I I AGRICOLE DIN LUME 
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din domeniul agro-alimentar, inclusiv ale companiilor 
producătoare de ambalaje, echipamente, furnizori de servicii 
de logistică, publicitate și facilitare a comerțului. În anul 
curent, expoziția a atins recordul maximal al vizitatorilor, 
numărul cărora a fost de circa 90 mii. Vizitatorii standului 
moldovenesc au fost impresionați de merele autohtone, 
care sunt recunoscute în spațiul post-sovietic grație 
calităților gustative deosebite, precum și de conservele și 
murăturile produse la noi. ProdExpo este expoziția care 
generează tradițional cele mai multe contacte comerciale 
cu producătorii locali.

O expoziție absolut inedită prin tipurile de produse 
exotice și servicii reprezintă GULFOOD. Moldova a fost 
reprezentată pentru prima data la acest forum și a reușit să 
impresioneze prin calitatea fructelor uscate și a mierii de 
albine. La ediția din anul curent a tîrgului asiatic au participat 
peste 4200 de expozanți și circa 77 000 de vizitatori din 
întreaga lume. Evenimentul a cuprins standuri de băuturi 
și produse alimentare, echipamente și utilaje pentru 
industria alimentară, restaurante, patiserie și cofetărie, 
ingrediente alimentare, produse organice, companii din 
industria cărnii, fast food, catering, distribuție, ambalare 
și etichetare, echipamente pentru prelucrarea produselor 
agricole, sisteme și echipamente de refrigerare, sisteme de 
depozitare etc. Chiar dacă țara noastră a participat pentru 

prima dată la un asemenea tîrg, producătorii moldoveni 
de miere și fructe uscate au primit aprecieri generoase de 
la potențialele companii comerciale, care au manifestat un 
interes real pentru importul mierii din Moldova. 

În cadrul expozițiilor producătorii moldoveni au reușit să 
stabilească contacte cu potențiali cumpărători interesați de 
produsele din Moldova, să se familiarizeze cu tehnologiile și 
cerințele moderne existente atît pe piețele din CSI, precum 
și în Uniunea Europeană și Asia, au participat la numeroase 
prezentări privind inovațiile și echipamentele existente 
privind sortarea, prelucrarea, păstrarea fructelor și legumelor. 

Un aspect important, evidențiat de către producătorii 
moldoveni, este faptul că participarea la tîrguri de 
asemenea anvergură, permite evaluarea obiectivă a 
șanselor  fermierilor moldoveni de accedere spre piețele 
internaționale, le oferă cunoașterea unor know how-uri 
testate de către companiile cu experiență din diferite colțuri 
ale lumii și în mod cert, perfecționarea unor abilități de 
stabilire a relațiilor comerciale și de a răspunde calitativ la 
așteptările cumpărătorilor. 

Reprezentarea standului Republicii Moldova la toate 
aceste expoziții a fost realizată cu suportul Proiectului 
Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor 
(ACED), finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională și Corporația Provocările Mileniului.  
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D  na Mandatii, ce șanse au produsele 
agricole autohtone să fie vîndute pe 
piețele europene? 

Piața europeană este accesibilă 
producătorilor agricoli care respectă cerințele acesteia. 
Pentru mulți dintre producătorii moldoveni aceste condiții 
sunt doar un deziderat, un obiectiv de neatins. Cu toate 
acestea, în ultima perioadă, numărul exporturilor în Europa 
începe să crească. O oportunitate mare și o piață importantă 
pentru noi reprezintă România. Este bine în general să ne 
gîndim și la piețe alternative, și să nu mizăm exclusiv pe 
piața din Federația Rusă.  Sunt perfecționistă și îmi doresc 
să sporesc calitatea merelor cultivate, atît ca și proprietăți 
gustative, dar și ca aspect comercial atractiv. Și mă refer în 
mod special la respectarea procedurilor de calibrare, sortare 
și ambalare. Cu mere necalitative nu poți face export și nu 
ești la mare căutare nici pe piața internă deja. Cumpărătorul 
a devenit mai selectiv. Și e firesc.

Dacă gustul fructelor noastre este inconfundabil 
pentru mulți, atunci aspectul acestora lasă de dorit…
inclusiv din cauza drumurilor proaste pe care sunt 
transportate produsele agricole?

Aspectul merelor, dar și a altor fructe, suferă enorm de 
mult din cauza condițiilor de transportare. Dacă problema 
unităților de transport adecvate poate fi soluționată, atunci, 
după cum vă dați bine seama, un drum național nu poate 
fi construit de un producător agricol. Conform normelor 
tehnologice, dacă transporți merele pe un drum de calitate 
proastă mai mult de 7 km, există un mare risc ca fructele 
să piardă mult din aspectul inițial, ceea ce în mod evident 
va diminua din prețul și respectiv venitul producătorului. 
Majoritatea plantațiilor de mere se află la distanțe de cel 
puțin 10-15 km de depozitele frigorifice și producătorii sunt 
nevoiți să le parcurgă anevoios. Aș spune că drumul calitativ 

este vital.  Construcția drumului Sărăteni-Soroca aduce 
speranță producătorilor din zonă că vor putea transporta 
merele pe un drum nou, calitativ și într-un timp mai scurt. 
Existența drumului renovat a determinat inițiativa mai 
multor companii agricole din zona raionului Florești de a se 
asocia într-o cooperativă/asociație, care va avea sediul în or. 
Ghindești, unde probabil vor fi construite facilități care vor 
putea fi folosite de mai mulți producători. 

Care alte provocări mai trebuie depășite de către 
agricultorul autohton pentru a deveni competitiv cu 
omologul său dintr-un stat european?

Majoritatea celor care cultivă livezi intensive și super-
intensive sunt pionieri în acest domeniu. De cele mai multe 
ori, noi producătorii, simțim lipsa cunoștințelor necesare, 
a tehnologiilor moderne. Uneori apelăm la suportul 
consultanților străini, pentru a cunoaște experiențele 
avansate ale agricultorilor străini. 

Pe de altă parte, consider că noi producătorii de mere, 
trebuie să fim competitivi și pe piața locală. Consumatorul 
local trebuie să aibă de unde alege și trebuie tratat cu respect. 
Îmi doresc ca prin fructele crescute în livada mea să promovez 
consumul de mere gustoase și sănătoase, drept o sursă de 
vitamine, dar și un simbol al agriculturii naționale.

ALIONA MANDATII: UN DRUM 
CALITATIV ESTE VITAL PENTRU 

ASPECTUL COMERCIAL AL FRUCTELOR 
Aliona Mandatii, este directorul companiei ”Domulterra” SRL, care cultivă o livadă super-intensivă de mere cu o suprafață de 
35 ha, amplasată în satul Domulgeni, raionul Florești. De cîțiva ani, compania realizează exporturi în mai multe țări , dar mele 

crescute la Domulgeni pot fi găsite și pe rafturile din rețelele autohtone de  magazine.
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În perioada 17-21 martie un grup de reprezentanții 
ai Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigații a realizat o vizită de studiu în regiunea 
Bari (Italia) în scopul valorificării experiențelor 

pozitive privind managementul sistemelor de irigare. 
Această vizită a fost organizată cu suportul Institutului 
Agronomic Mediteranian din Bari (IAMB) din cadrul 
Centrului Internațional de Studii Avansate Agronomice 
Mediteraniene (CISAAM).

Regiunea Bari este recunoscută în Italia, dar și în întreaga 
Europă, grație tradițiilor sale agricole, bazate pe o irigare 
cu o infrastructură dezvoltată secole la rînd. Bari este o 
regiune lider la capitolul livrărilor de produse agricole de 
valoare înaltă, cultivarea cărora ar fi fost imposibilă fără 
apa pentru irigare, care chiar dacă este adusă de la sute de 

kilometri distanță, este gestionată foarte eficient și asigură 
fermierilor italieni recolte pe măsură. 

Nu în ultimul rînd, acest fapt se datorează experienței 
vaste de gestionare în comun a resurselor hidrologice prin 
intermediul Asociațiilor de îmbunătățiri funciare și irigare 
(AIFI) din regiune, care datează din anii 30 ai secolului trecut. 
Gazda vizitei de studiu, d-nul Nicola Lamaddalena, Șeful 
Departamentului de Management al Resurselor Funciare 
și Acuatice al IAMB/CISAAM, printre altele a menționat, că 
timpul a demonstrat eficiența practicilor italiene aplicate în 
gestionarea eficientă a bazinelor hidrografice, cît și impactul 
acestora în protecția eficientă a mediului și în asigurarea 
unei dezvoltări durabile a agriculturii din regiune. 

Vizita a urmărit drept scop familiarizarea specialiștilor 
moldoveni cu experiențele avansate privind stabilirea 

SCHIMB DE PRACTICI MOLDO-ITALIAN 
ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 

SISTEMELOR DE IRIGARE
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și funcționarea asociațiilor, gestiunea financiară și 
administrativă a entităților, îmbunătățirea managementului 
de irigare și perfecționarea calității serviciilor prestate 
beneficiarilor, determinarea tarifelor, menținerea tehnică 
a sistemului de irigare etc. Pe lîngă prezentarea cadrului 
general de funcționare a asociațiilor italiene, pe durata 
vizitei, producătorii din Moldova au reușit să discute cu 
omologii italieni subiecte de interes practic, cum ar fi 
cadrul legal de funcționare a asociațiilor, modalitățile de 
interacțiune dintre diferite instituții care au competențe în 
domeniul managementului irigării, soluționarea litigiilor 
dintre membrii asociațiilor, precum și aspecte ce țin de 
întreținerea inginerească și drenajul sistemelor.  

Modelul italian de management al sistemelor de irigare 
este unul relevant pentru Republica Moldova, grație faptului 
că serviciile sunt prestate către fermierii mici care dețin 1 – 
4 ha de teren agricol, sistemul organelor de conducere din 
cadrul asociațiilor este similar asociațiilor din țara noastră.  

Cu referire, la bunele practici care ar putea fi preluate de 
către producătorii moldoveni grupați în asociații, participanții 
au evidențiat că omologii italieni au pus în aplicare de decenii 
sistemul obligatoriu de achitare a cotizației anuale pentru toți 
producătorii aflați în aria de deservire a sistemului de irigare. 
În cadrul AIFI din regiunea Bari este aplicată, din principii de 
solidaritate, o practică de stabilire a plăților pentru obținerea 

beneficiilor de pe urma îmbunătățirilor funciare și accesului 
la apă pentru irigare care nu face diferență dintre amplasarea 
terenurilor irigate sau a modalității de asigurare cu apă prin 
pompare sau prin gravitație. În același timp, aceste plăți 
acoperă integral costurile existente și asigură o activitate 
stabilă a asociațiilor. O altă experiență utilă ține de utilizarea 
rațională a resurselor de apă. Astfel, fermierii italieni, plătesc 
un tarif mai mare dacă au utilizat un volum care depășește 
minimul stabilit de irigare. 

De asemenea, pe durata deplasării, fermierii au reușit să 
viziteze mai multe plantații de struguri, măsline, legume 
și fructe, care reprezintă ponderea culturilor agricole din 
această zonă. În regiunea Bari sunt cultivate soiuri de grîu 
dur utilizate pentru fabricarea pastelor, și care respectiv sunt 
vîndute la un preț înalt. Conform spuselor producătorilor 
italieni, cultivarea produselor agricole de valoare înaltă a fost 
posibilă grație accesului la apa pentru irigare și faptului că 
sistemele de irigare oferă posibilitate de a adapta tipurile de 
irigare în funcție de tipul de culturi agricole.

Organizarea vizitei de studiu în regiunea Bari reprezintă 
una din activitățile de consolidare a capacităților AUAI, 
realizate în cadrul Programului Compact prin intermediul 
Activității de Reformă a Sectorului de Irigare (ARSI) 
implementată de consorțiul companiilor ACSA și Mott 
MacDonald. 
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Sunteți unica femeie președinte de asociație, 
cum vă simțiți în noua calitate ?

Mă bucură faptul că sunt unica femeie 
președinte de asociație, dar sper că nu voi fi 

singura. Încă nu conștientizez faptul că sunt PREȘEDINTE, 
dar pot spune sigur că o funcție de conducere nu mă sperie.  
Recunosc faptul că femeile joacă un rol important în sec-
torul agricol și că este necesar ca să fim implicate în  multe 
activități alături de bărbați, să nu fim discriminate și să fim 
susținute. Astfel ne simțim utile și putem trăi mai intens.

Care sunt planurile Dvs. privind dezvoltarea asociației 
utilizatorilor de apă pentru irigație ”Filipeni”? Care do-
menii necesită mai multă atenție? 

Avem mai multe planuri ce țin de dezvoltarea asociației. 
Trebuie să investim mai multe eforturi în mobilizarea ag-
ricultorilor pentru a dezvolta asociația, a presta servicii 
calitative și a-i face conștienți pe locuitori de benefici-
ile investițiilor făcute.  Este bine că sistemul de irigare se 
restabilește și va permite producătorilor agricoli să revină 
la tradițiile de cultivare a legumelor, care pînă în anii 90 ai 
secolului trecut îndestulau nu doar satul nostru, ci și alte 
localități din regiune.  Pe timpuri, gospodăria agricolă Fili-
peni era una dintre cele mai bogate din raion. Pe atunci, col-
ectivul agricol cel mai de succes era condus tot de o femeie, 
deci putem afirma că localitatea noastră este deprinsă oare-
cum cu femei de succes.

Care sunt calitățile de care trebuie să dea dovadă o 
femeie care va gestiona un sistem de irigare?

O calitate principală de care trebuie să dea dovadă o fe-
mei este răbdarea. Pentru ca lucrurile să meargă bine tre-
buie să ai răbdare, pentru că planurile uneori mai deviază.  
O altă calitate este perseverența, care denotă maturitate și 
te ajută să ajungi acolo unde ceilalți și-au pierdut speranța.   
Al treilea factor al succesului ar fi încrederea – dacă tu nu ai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

încredere în ceea ce faci, atunci cum poți să le ceri celorlalți 
să aibă încredere în tine?

Este sau nu agricultura un domeniu în care femeile se 
pot afirma? Ce sfaturi ați putea să le oferiți altor femei?

Femeile  s-au afirmat în toate domeniile, iar agricultura 
nu este domeniul în care femeilor le-ar fi frică de afirmare.  
De la modul în care își organizează programul pentru a 
face loc fiecărei sarcini, pînă la viteza cu care se trezesc 
dimineața chiar dacă sunt obosite și și-ar dori o zi în care 
să lenevească, femeile  sunt mereu gata sa își ducă efor-
turile cu un pas mai în față, totul în beneficiul afacerii pe 
care trebuie să o crească și să o rentabilizeze. Este impor-
tant ca femeile să nu cedeze și să fie gata de a învăța lu-
cruri noi, utile pentru dezvoltarea lor.

LIDIA CARA: AGRICULTURA NU ESTE 
DOMENIUL ÎN CARE FEMEILOR LE-AR 

FI FRICĂ SĂ SE AFIRME
Recent, în cadrul Adunării generale a membrilor Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) Filipeni (Leova) a fost aleasă 

președintă a consiliului de administrare a AUAI doamna Lidia Cara, care este prima femeie selectată pentru astfel de funcție.  
Lidia Cara, este economist de profesie și activează de 18 ani în cadrul primăriei din localitate. La moment, deține funcția de 

contabil al primăriei Filipeni, este căsătorită și are doi copii, de susținerea cărora se bucură în activitatea sa profesională.
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53 900 000

66 921 849

Valoarea tuturor 
contractelor semnate 
pentru investiții în 
reconstrucția sistemelor 
centralizate de irigare. 
Dolari SUA

EXECUTAREA INDICATORILOR ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI COMPACT

11

11

Numărul Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigare (AUAI)create 
conform noului cadru legal

9

11

Numărul AUAI în care cel 
puțin 20% din membrii 
Consiliului de Administrare 
sunt femei

11

7

Numărul AUAI care au 
semnat acord de transfer în 
gestiune al sistemelor 
centralizate de irigare

Planificat Actual
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93 000 000

46 763 273

Valoarea debursărilor în cadrul 
contractelor de construcție 
semnate pentru reconstrucția 
și modernizarea drumului 
Sărăteni-Soroca. Dolari SUA

2 000

3 076

Numărul participanților la 
instruiri privind siguranța 
rutieră.

Valoarea împrumuturilor 
acordate în cadrul 
Activității acces la finanțe 
în agricultură pentru 
investiții agricole și non-
agricole. Dolari SUA

9 500 000

4 762 582

Planificat Actual

10 500

15 510

Capacitatea de depozitare a 
construcțiilor frigorifice 
finanțate în cadrul 
Activității acces la finanțe 
în agricultură. Tone.
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CONTRACTE ADJUDECATE ÎN

Nr. procurării: 
NPP/PA&A/NCS/DC/33
Nr. contractului: 
NPP/ PA&A/NCS/DC/33/291
Denumirea proiectului: 
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare: 
Contractare directă
Adjudecat: 
Institutul de Geologie și Seismologie 
al ASM, Moldova
Suma totală a contractului: 
4,550.00 MDL
Termenul contractului: 
Termen scurt
Scopul contractului: 
Analiza probelor de apă 
Data adjudecării: 
18 decembrie 2013

Nr. procurării: 
PP8A1/THVAP/CS/SSS/06
Nr. contractului: 
PP8A1/THVAP/CS/SSS/06/285
Denumirea proiectului: 
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare: 
Selectare dintr-o singură sursă
Adjudecat: 
Vlatko Damchevski , Macedonia
Suma totală a contractului: 
178,200.00 USD
Termenul contractului: 
2 ianuarie 2014 – 1 iulie 2015
Scopul contractului: 
Acordarea serviciilor de gestionare a con-
tractelor pentru Activitatea Reabilitarea 
Sistemelor Centralizate de Irigare 
Data adjudecării: 
2 ianuarie 2014

Nr. procurării: 
PP8A3/PA&A/CS/SSS/07
Nr. contractului: 
PP8A3/PA&A/CS/SSS/07/286
Denumirea proiectului: 
Administrarea și auditul programului
Metoda de procurare: 
Selectare dintr-o singură sursă
Adjudecat: 
Carmen de Arevalo, El Salvador
Suma totală a contractului: 
18,040.00 USD
Termenul contractului: 
20 ianuarie 2014 – 10 mai 2014
Scopul contractului: 
Acordarea serviciilor de asistență tehnică 
FPM Moldova în elaborarea Planului de 
finalizare a programului (Expert superior)  
Data adjudecării: 
10 ianuarie 2014

Nr. procurării: 
PP8A3/M&E/CS/SSS/08
Nr. contractului: 
PP8A3/M&E/CS/SSS/08/287
Denumirea proiectului: 
Monitorizare și evaluare
Metoda de procurare: 
Selectare dintr-o singură sursă
Adjudecat: 
Claudia Argueta, El Salvador
Suma totală a contractului: 
15,425.00 USD
Termenul contractului: 
20 ianuarie 2014 – 10 mai 2014
Scopul contractului: 
Acordarea serviciilor de asistență tehnică 
FPM Moldova în elaborarea Planului de 
finalizare a programului (Expert inferior)  
Data adjudecării: 
10 ianuarie 2014

Nr. procurării: 
NPP/M&EP/G/S/39
Nr. contractului: 
NPP/M&EP/G/S/39/289
Denumirea proiectului: 
Monitorizare și evaluare
Metoda de procurare: 
Shopping
Adjudecat: 
SC Echim Art SRL, Moldova
Suma totală a contractului: 
30,567.00 MDL
Termenul contractului: 
Termen scurt
Scopul contractului: 
Procurarea materialelor promoționale 
pentru M&E  
Data adjudecării: 
30 ianuarie 2014

Nr. procurării: 
PP8A4/THVAP/CS/SSS/09
Nr. contractului: 
PP8A4/THVAP/CS/SSS/09/290
Denumirea proiectului: 
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare: 
Selectare dintr-o singură sursă
Adjudecat: 
Anatol Dogotaru, Moldova
Suma totală a contractului: 
34,200.00 USD
Termenul contractului: 
10 februarie 2014 – 10 august 2015
Scopul contractului: 
Coordonarea conformării cu cerințele 
tehnice CISRA  
Data adjudecării: 
10 februarie 2014
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Nr. procurării: 
PP8-NMA1/THVAP/CS/IC/29
Nr. contractului: 
PP8-NMA1/THVAP/CS/IC/29/292
Denumirea proiectului: 
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare: 
Consultant individual
Adjudecat: 
Alexandr Barbov, Moldova
Suma totală a contractului: 
4,285.00 USD
Termenul contractului: 
6 săptămîni
Scopul contractului: 
Consultant de comunicare pentru  
Activitatea AAF  
Data adjudecării: 
6 martie 2014

Nr. procurării: 
PP8-A5/THVAP/G/S/40
Nr. contractului: 
PP8-A5/THVAP/G/S/40/293
Denumirea proiectului: 
Tranziția la Agricultura Performantă
Metoda de procurare: 
Shopping
Adjudecat: 
DAAC-AUTOSPORT SRL, Moldova
Suma totală a contractului: 
43,332.00 USD
Termenul contractului: 
50 zile
Scopul contractului: 
Procurarea a 2 vehicule  
pentru FPM-Moldova  
Data adjudecării: 
20 martie 2014
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