
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenția Apele Moldovei a transmis pe 18 aprilie în gestiune primele sisteme de 

irigare Criuleni și Lopatna, care vor fi reabilitate în cadrul Programului Compact 

cu finanțare din partea Guvernului SUA, către Asociațiile Utilizatorilor de Apă 

pentru Irigații (AUAI). Autoritatea publică a semnat cu AUAI și Fondul 

Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) acorduri de transmitere a 

managementul sistemelor de irigare cu titlul gratuit, pe o perioadă de 30 de ani, 

care au fost aprobate de ministrul mediului în exercițiu Gheorghe Șalaru. 

Potrivit acordurilor semnate, Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații pot 

utiliza, exploata, întreține și administra infrastructura de irigare, care include 

stațiile de pompare, terenurile aferente staţiilor de pompare, mijloacele fixe etc. 

În același timp, Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații se obligă să 

gestioneze corect sistemele de irigare și să asigure fiecărui utilizator de apă 

pentru irigare livrarea apei la timp, conform unui grafic aprobat şi în 

conformitate cu cerinţele de irigare a culturilor crescute pe teren, să evite 

cauzarea daunelor mediului ambiant și locuitorilor etc. Totodată, AUAI vor 

suporta costurile de exploatare, întreţinere şi administrare a sistemului de irigare. 

Agenția Apele Moldovei însă este obligată să monitorizeze cum sunt 

administrate sistemele de irigare transmise în gestiune producătorilor agricoli și 

să ofere asistență acestora în managementul eficient al bunurilor respective, 

inclusiv să instruiască personalul tehnic responsabil de menținerea 

echipamentelor.  

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 

Moldova prin 
creştere 

economică" 
 

Buletin informativ, aprilie, 2013 
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Primele sisteme de irigare din Moldova au fost 
transmise în administrare producătorilor agricoli 
care utilizează apa pentru irigații  
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Ministrul mediului în exercițiu Gheorghe Șalaru, a 

declarat că transferul gestiunii sistemelor de irigare 

face parte din activități mult mai complexe care vor 

conduce la îmbunătățirea managementului 

resurselor acvatice din țară. Totodată, Șalaru  și-a 

exprimat speranța că datorită acestor reforme, 

precum și investițiilor efectuate de Guvernul SUA 

în sectorul de irigare, agricultura din Moldova va 

reveni la situația anilor precedenți cînd era 

cunoscută ca un mare exportator de produse 

agricole.  

Marin Adam, directorul  Agenției Apele Moldovei, 

a accentuat că deși gestiunea sistemelor de irigare 

au fost transferate AUAI, agenția poartă în 

continuare responsabilitate pentru managementul 

eficient al acestor bunuri prin monitorizare 

continuă și acordare de asistență. 

Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM 

Moldova, a menționat că în perioada imediat 

următoare vor fi semnate acorduri de transfer al 

managementului sistemelor de irigare cu alte cinci 

AUAI, create în cadrul Programului Compact și a 

ținut să precizeze că  semnarea documentelor date 

este rezultatul unui parteneriat între autoritățile 

publice și FPM Moldova, care contribuie la 

reformarea sistemului de irigare din Moldova. 

Președinții celor două AUAI, care au preluat 

administrarea sistemelor de irigare Lopatna și 

Criuleni, au recunoscut responsabilitatea enormă 

care le revine, dar totodată au precizat că vor 

depune eforturi mari pentru a gestiona eficient 

bunurile. Iar datorită irigării de care vor avea parte 

după reabilitarea sistemelor, vor putea demonstra 

că în Moldova se poate face agricultură 

performantă și că aceasta poate aduce venituri. 

Corporația Provocările Mileniului prin intermediul 

FPM Moldova va finanța din fondurile 

Programului Compact reabilitarea sistemelor de 

irigare, iar FPM Moldova, care implementează 

Compact-ul, va rămîne parte a acordului pînă la 

finele lunii august 2015, cînd se încheie Programul. 

Transferul managementului sistemelor de irigare 

către utilizatori este o acțiune inovativă pentru 

sectorul de irigare din Republica Moldova și se 

încadrează în reformarea domeniului. Experiențe 

similare de gestionare a sistemelor de irigare prin 

intermediul asociațiilor de producători agricoli 

există în România, Croația, Serbia, Portugalia etc. 

și reprezintă o condiție a partenerilor de dezvoltare 

care investesc în reabilitarea sistemelor de irigare. 

Anterior procesului de transmitere, în toate 

sistemele de irigare au fost realizate inventarieri și 

evaluări ale bunurilor și echipamentelor.  

Actualmente, sistemele de irigare Lopatna și 

Criuleni sunt parțial funcționale. În zona sistemului 

centralizat de irigare Lopatna sunt circa 530 de 

deținători de teren agricol din patru localități, 

dintre care 460 sunt membri ai Asociației 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), iar în 

aria sistemului centralizat de irigare Criuleni 

activează 500 de agricultori, dintre care în jur de 

300 de persoane sunt membri ai AUAI.  

Potrivit Programului Compact, după reabilitarea 

celor două sisteme centralizate de irigare, 

suprafețele cu acces la sistemul de irigare reabilitat 

vor constitui în Lopatana circa 509 ha și în Criuleni 

– circa 760 ha.  
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Aria de eligibilitate pentru creditele Compact a fost 

extinsă de la 8 la 13 raioane (Anenii Noi, Cahul, 

Călărași, Cantemir, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, 

Leova, Nisporeni, Orhei, Strășeni, Telenești și 

Ungheni), precum și în municipiul Chișinău (cu 

excepția orașului) și UTA Găgăuzia. Corporația 

Provocările Mileniului, care oferă, prin intermediul 

Programului Compact, mijloace financiare pentru 

acordarea creditelor pentru investiții în 

infrastructura post-recoltare, a extins aria acestor 

împrumuturi de la raioanele unde vor fi reabilitate 

sistemele de irigare către raioanele învecinate.  

În același timp, în scopul facilitării accesului 

întreprinderilor noi, micro/mici/medii, inclusiv a 

celor aflate în proprietatea femeilor, a fost redusă 

suma minimă a creditului de la 50 mii USD la 20 

mii USD. Suma maximă a rămas neschimbată – 

600 mii USD, la fel și băncile participante: 
 

 Moldova Agroindbank,  

 Victoriabank,  

 Moldindconbank,  

 Comerțbank,  

 Banca Socială,  

 Mobiasbancă – Groupe Societe Generale  

 Energbank. 

În cadrul Programului Compact se preconizează a 

fi debursate suplimentar, pînă în anul 2015, cca 10 

mil. USD pentru acordarea creditelor, inclusiv din 

resursele rambursate. Pînă în prezent au fost oferite 

21 de credite în valoare totală de 4,3 mil. USD, 

majoritatea investiţiilor fiind efectuate în depozite 

frigorifice.   

 

 

 

Aspectele de management al riscurilor în 

pomicultură și viticultură cu ajutorul stațiilor meteo 

au fost aportate în perioada 3-4 aprilie 2013 în 

cadrul unui seminar, organizat de Proiectul 

Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea 

Întreprinderilor (ACED), finanțat de USAID și 

MCC, în parteneriat cu PNUD Moldova, Agenția 

pentru Cooperare în Dezvoltare a Austriei, 

Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe 

”Moldova-Fruct” și Asociația Producătorilor de 

Fructe din Moldova. 

Evenimentul s-a axat pe determinarea momentelor 

critice pentru protecția plantelor și optimizarea 

irigării cu ajutorul stațiilor meteo moderne, oferite 

de o companie austriacă. Acestea asigură un grad 

înalt de predictibilitate a condițiilor meteo și stării 

mediului.  

Pînă în prezent partenerii din Austria au livrat 40 

de stații meteo fermierilor din Republica Moldova. 

O stație meteo costă între 3 – 5 mii Euro și poate fi 

dotată cu pînă la 80 de senzori și  poate dezvolta 

modele complexe de evoluție a stării mediului și 

plantelor, care permit vizualizarea datelor peste 

fiecare 15-60 de minute și transmiterea acestor 

date, prin internet,  în formă de tabel și diagrame.  

 

Creditele Compact pentru investiții în infrastructura post-recoltare au 
devenit mai accesibile pentru întreprinderile mici și cele noi 

 

ACED ajută agricultorii moldoveni să obțină o predictibilitate mai mare 
a riscurilor în pomicultură și viticultură 
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Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM 

Moldova) și Serviciul de Stat Hidrometeo au 

demarat instalarea  a 8 stații de monitorizare în 

timp real a nivelului apelor de suprafață, care vor 

ajuta autoritățile să acționeze operativ în 

prevenirea şi combaterea inundaţiilor, secetei şi 

deşertificării în Moldova. 

Echipamentul în valoare de circa 100 mii dolari 

SUA a fost achiziționat prin concurs de FPM 

Moldova, din fondurile Programului Compact, cu 

scopul de a contribui la îmbunătățirea 

managementul resurselor acvatice.  

Echipamentul include senzori de nivel (presiune și 

radar), echipament pentru măsurarea temperaturii, 

dispozitive de înregistrare și transmitere de date în 

timp real, mire hidrometrice, precum și echipament 

pentru efectuarea studiilor hidrologice. Informația 

dată va putea fi vizualizată în regim on-line de 

către angajații Hidrometeo. 

Ulterior, FPM Moldova va achiziționa echipament 

și tehnică de calcul, programe de modelare 

hidrologică și Sisteme Informaționale Geografice 

pentru dotarea Serviciului Hidrometeorologic de 

Stat și altor instituții implicate în gestionarea 

resurselor de apă.  

Echipamentele de monitorizare a apei va fi instalat 

pe  rîul Nistru în localitățile:  

 Naslavcea,  

 Unguri,  

 Soroca,  

 Rezina și  

 Vadul lui Vodă,  

pe rîul Ichel în comuna Goian,  

pe rîul Bîc în satul Merenii Noi, 

pe rîul Botna în orașul Căușeni.  

Toate posturile hidrometrice urmează să fie 

instalate pe poduri cu excepția celui de la 

Naslavcea și Soroca, unde există posturi 

hidrometrice clasice. Podurile selectate pentru 

instalarea posturilor sunt rezistente la inundații și 

sunt sigure din punct de vedere a securității 

echipamentului. 

Îmbunătățirea managementului resurselor de apă 

este unul dintre obiectivele Programului Compact, 

semnat la începutul anului 2010 între Guvernul 

Republicii Moldova și Corporația Provocările 

Mileniului, în numele Guvernul SUA.  

 

 

În Moldova vor fi instalate stații de monitorizare a apei de suprafață 
care vor furniza date despre eventuale inundații  
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Interviu realizat cu dl Vladimir Garaba, Presedintele organizației teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste 

din Moldova, specialist în aspecte de mediu al companiei STRABAG, care reabilitează o porțiune a traseului 

Sărăteni-Soroca.  

De ce totuși sunt necesare cerințe de protecție a 

mediului ambiant, înaintate companiilor de 

construcție? 

Respectarea cerințelor de mediu este o precondiție 

menită să asigure protecția mediului ambiant. 

Cerințele de mediu care vizează activitățile de 

reabilitare a drumurilor nu sunt expuse în anumite 

legi sau acte normative guvernamentale, dar ca și 

în cazul altor activități economice se cere ca 

proiectele de execuție sa aibă avizul pozitiv al 

Inspectoratului Ecologic de Stat, iar acțiunile cu 

impact asupra mediului (defrișarea arborilor, 

decaparea solului fertil de sol, depozitarea 

materialelor de construcție,  altele) să se efectueze 

doar în temeiul avizelor pozitive ale instituțiilor de 

stat de mediu și sanitare. 

Care sunt principalele cerințe de mediu impuse la 

reconstrucția drumului Sărăteni-Soroca?  

Există câteva documente tehnice aprobate doi ani 

în urmă de Ministerul Mediului și Ministerul 

Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor de 

care se conduc proiectanții și executorii lucrărilor 

respective. Este vorba despre Codul Practic pentru 

drumuri și poduri. Mai există reglementări 

naționale privind protecţia mediului pentru 

proiectarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea 

şi întreţinerea drumurilor, Ghidul de mediu privind 

cerințele și măsurile de protecție a terenurilor în 

procesul de construcție/reconstrucție a drumurilor 

și alte acte normative, care reglementează detaliat 

diverse aspecte sau etape în proiectele de 

infrastructură. 

Dar acuratețea în ceia ce privește respectarea 

cerințelor ecologice depinde în mare măsură de 

condițiile impuse de către donator. Corporația 

Provocările Mileniului consideră aspectele de 

mediu primordiale, uneori impunând cerințe chiar 

mai mari decât prevăd normativele naționale. Un 

exemplu este obligativitatea elaborării de către 

compania de construcție a Planului 

Managementului de Mediu, precum și a planurilor 

specifice de mediu pentru principalele segmente 

ale drumului și obiectivele care asigură lucrările de 

reabilitare. 

Respectarea cerințelor de mediu la reconstrucția drumului Sărăteni –

Soroca: condiție, dar și necesitate 
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În cazul în care nu vor fi respectate acestea care ar 

fi potențialele riscuri pentru sănătatea oamenilor 

și mediul ambiant?  

Specificul lucrărilor de reconstrucție a drumurilor 

constă în volumul mare de lucrări care implică 

operațiuni legate de sol, precum și de modificare 

uneori semnificativă, a schemei existente a 

spațiilor verzi adiacente drumului. Factorii de 

mediu care pot fi afectați în procesul de 

reconstrucție a drumului sunt solul, apa, aerul, flora 

și fauna. Acțiunea inadecvată a unităților de 

tehnică poate conduce la degradarea factorilor 

nominalizați.  

În ce măsură companiile antrenate în reabilitarea 

drumului sunt capabile să respecte normele 

ecologice si cum trebuie sa facă acest lucru? 

FPM Moldova a adoptat o abordare complexă 

privind respectarea cerințelor de mediu. Pentru a 

determina impactul activităților de reabilitare până 

la începutul lucrărilor a fost realizat un studiu al 

stării mediului cu prelevarea și cercetarea în 

laborator a mostrelor de sol, apă, aer. Pe parcurs se 

prevede repetarea acestui studiu la mijlocul 

perioadei de lucru, apoi la sfârșit. Asemenea 

abordare a procesului de monitorizare este un lucru 

nou și salutabil pentru Republica Moldova. 

Care este diferența Programului Compact de alte 

proiecte de reabilitare a drumului? 

Planul măsurilor de mediu pentru fiecare șantier de 

construcție și obiectiv auxiliar este o practică nouă 

în țara noastră. Documentul este pus la dispoziția 

persoanei responsabile de protecția mediului 

(conducătorul de șantier, de întreprindere) și 

conține un șir întreg de măsuri concrete menite să 

diminueze impactul negativ al lucrărilor de 

construcție asupra stării mediului înconjurător.  De 

exemplu, pentru a nu admite degradarea solului 

decaparea se face până la stratul de rocă, 

depozitarea are loc pe un teren separat, protejat de 

un eventual val de ape meteorice. Prevenirea 

poluării solului se obține prin interzicerea spălării 

tehnicii pe șantier, neadmiterea parcării nocturne a 

mașinilor și agregatelor care au scurgeri de 

combustibil și lubrifianți…  

Care sunt mecanismele  legale de sancționare a 

companiilor de construcție pentru nerespectarea 

cerințelor de mediu? 

Adițional Planului de mediu, conducătorul de 

șantier va beneficia de un Ghid de mediu care va 

conține principalele cerințe ecologice în procesul 

de organizare a lucrărilor de reabilitare a 

drumurilor care prevede acțiuni, termene, 

responsabili, repere tehnologice etc. Neîndeplinirea 

acestor cerințe și admiterea abaterilor de mediu 

poate duce la sancționarea responsabililor. 

Controlul este efectuat de către consultantul de 

mediu al companiei STRABAG, dar și de către 

specialiștii companiei de consultanță Louis Berger. 

Alte instituții care pot aplica sancțiuni sunt 

Inspecțiile ecologice raionale și Centrele de 

raionale de sănătate publică. 

Care este practica pozitivă de mediu pe care ați 

recomanda-o în cazul altor proiecte similare 

implementate în Republica Moldova?  

Ținând cont de faptul că volumul lucrărilor de 

reabilitarea a drumurilor va crește considerabil în 

anii următori ar fi util ca Ministerul Mediului și 

structurile subordonate acestuia să analizeze 

primele experiențe de implementare a Planurilor 

managementului de mediu, în caz de necesitate să 

introducă schimbări, să acorde ajutor metodic 

specialiștilor din companiile de construcție, să 

elaboreze recomandări practice pentru companiile 

care vor fi antrenate ulterior la lucrări de 

infrastructură. 
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În contextul sporii transparenței în implementarea 

Programului Compact, precum și al acțiunilor de 

minimizare a riscurilor de fraudă și corupție pe 

parcursul derulării lucrărilor de reabilitare a 

drumului Sărăteni-Soroca și a sistemelor de irigare, 

Fondul Provocările Mileniului Moldova a lansat 

”linia verde” 08001 08 08 destinată publicului larg, 

la care pot fi solicitate informații sau raportate 

cazuri suspecte de fraudă și/sau corupție.  

Apelurile recepționate în cadrul acestei linii 

telefonice sunt gratuite și urmează a fi înscrise într-

un registru special, ulterior fiind analizate și 

întreprinse acțiuni de rigoare. Pentru a informa 

locuitorii din comunitățile amplasate de-a lungul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drumului Sărăteni – Soroca despre această 

oportunitate și producătorii agricoli din aria 

sistemelor de irigare, vor fi distribuite materiale 

informaționale privind disponibilitatea „liniei 

verzi”. 

Asigurarea transparenței și neadmiterea cazurilor 

de fraudă și corupție reprezintă principii 

fundamentale prevăzute de politicile Corporației 

Provocările Mileniului și Fondului provocările 

Mileniului Moldova și sunt obligatorii pentru toate 

programele de tip Compact și entitățile de 

implementare ale acestora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

FPM Moldova a lansat Linia informativă 08001 08 08 (apel gratis) 
pentru toți cei care vor să cunoască mai mult despre derularea 

Programului Compact 


