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La finele lunii ianuarie Moldova 
marchează un an de la semnarea 
Acordului Compact. Acum un an, 
acest Acord a fost semnat de 
Ministrul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene a Republicii 
Moldova Iurie Leancă şi Preşedintele        
Corporaţiei Provocările Mileniului 
Daniel W. Yohannes, în prezenţa 
Prim-ministrului Vlad Filat şi a 
Secretarului de Stat Hillary Clinton.  

Acordul Compact a intrat în vigoare în luna septembrie 2010 şi prevede un ajutor 
nerambursabil de 262 milioane de dolari SUA, oferit Republicii Moldova de 
Guvernul SUA prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului (CPM).  

CPM a fost creată de Congresul SUA în anul 2004 şi are drept scop acordarea de 
ajutor statelor cu venituri reduse pe cap de locuitor pentru stimularea creşterii 
economice. Corporaţia se conduce de principiul că orice asistenţă este eficientă 
atunci cînd susţine buna guvernare, libertatea economică şi investiţiile în oameni, 
care la rîndul lor generează creşterea economică şi reducerea sărăciei.  

Republica Moldova a devenit eligibilă pentru Compact la finele anului 2006 în 
urma unei evaluări internaţionale a performanţelor ţării în baza a 17 indicatori 
grupaţi în trei categorii generale - guvernare echitabilă (drepturi politice, libertăţi 
civile, controlul corupţiei, eficienţa guvernării etc.), investiţii în oameni (cheltuieli 
în medicină şi educaţia primară, managementul resurselor natural etc.) şi libertăţile 
economice (mediu de afaceri, mediu fiscal, inflaţie etc.). În momentul semnării 
Acordului Compact Secretarul de Stat Hillary Clinton a accentuat că “Programul 
Compact este o dovadă a progresului înregistrat de Moldova în promovarea 
guvernării transparente, drepturilor omului şi reformele economice.”   

Concomitent cu implementarea Programului Compact, Republica Moldova trebuie 
să-şi îmbunătăţească indicatorii de evaluare la compartimentele respective. 
Progresele sînt monitorizate cu stricteţe de organizaţii terţe şi sînt luate în 
considerare de către Corporaţie la menţinerea, suspendarea sau întreruperea 
implementării Programului Compact. Prin urmare, orice regres ar putea conduce la 
ratarea investiţiilor prevăzute de Acordul Compact.  

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 

Moldova prin 
creşterea 

economică" 
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Activităţile de reformare a sectorului de irigare 
prevăzute în Programul Compact au fost lansate 
pe 19 ianuarie curent de Fondul Provocările 
Mileniului în prezenţa reprezentanţilor 
Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 
Moldova şi Corporaţiei Provocările Mileniului, 
Parlamentului, Guvernului Republicii Moldova, 
precum şi organizaţiilor societăţii civile din 
domeniu şi a producătorilor agricoli.  

Marcus Micheli, adjunct al misiunii, 
Ambasada SUA în Republica Moldova: 

„Statele Unite se 
angajează să ofere 
asistenţă Republicii 
Moldova în 
edificarea unui stat 

european 
democratic, prosper 
şi cu hotare 
recunoscute pe plan 

internaţional. 
Sîntem nerăbdători 

să conlucrăm cu poporul moldav şi leaderii 
politici din Republica Moldova în vederea 
accelerării şi extinderii celor mai importante 
reforme democratice şi economice iniţiate în 
ultimul an. 
După cum mulţi cunosc, calificarea pentru 
Compactul Corporaţiei Provocările Mileniului 
este însăşi o realizare. Consiliul Corporaţiei a 
examinat realizările ţării în 17 domenii diferite 
care oferă un cadru pentru evaluarea 
angajamentului Moldovei pentru o guvernare 
corectă, investiţii în propriii cetăţeni şi 
încurajarea libertăţii economice. În baza 
evaluării iniţiale, a fost implementat Programul 
Preliminar de ţară în valoare de 24.7 milioane 
USD, care avea scopul de a promova principiul 
supremaţiei legii şi măsurile de combatere a 
corupţiei. Succesul acestui program i-a permis 
Moldovei să se califice pentru Compact.” 

Reforma sectorului de irigare reprezintă una din 
cele patru activităţi complexe ale proiectului 
Tranziţia la agricultura performantă din cadrul 
Programului Compact. Reforma lansată, 
împreună cu reabilitarea sistemelor centralizate 
de irigare, facilitarea accesului la creditarea 
sectorului agricol şi creşterea vînzărilor în 
agricultură, va contribui la sporirea veniturilor 
din activitatea agricolă. 

Leslie McCuaig, director de ţară, Corporaţia 
Provocările Mileniului: „Astăzi marcăm un 

eveniment important: 
lansarea primei 
activităţi de amploare 
în cadrul Proiectului 
Tranziţia la 

Agricultura 
Performantă. Aş vrea 
să felicit Euroconsult 
Mott MacDonald şi 
partenerii asociaţi ai 

acesteia pentru cîştigarea competiţiei în 
acordarea serviciilor de consultanţă în cadrul 
Activităţii Reforma Sectorului de Irigare. Sînt 
încîntată să particip astăzi la acest eveniment 
de demarare a reformei sectorului de irigare.  
Sînt multe de realizat. Tranziţia la Agricultura 
Performantă este un proiect în valoare de 101.7 
milioane USD, în cadrul căruia sînt prevăzute 
activităţi începînd cu reabilitarea staţiilor de 
pompare şi reparaţia ţevilor, pînă la extinderea 
finanţării pentru agricultori şi dezvoltarea 
pieţelor.  
Succesul proiectului respectiv, cheia în 
atingerea obiectivului Compact de revitalizare a 
sectorului agricol în Moldova, depinde de 
crearea eficientă a Asociaţiilor Utilizatorilor de 
Apă şi mulţi dintre cei prezenţi la eveniment au 
un rol important în realizarea tranziţiei 
respective.” 
Reformarea sectorului de irigare prevede 
crearea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă 
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(AUA), conform prevederilor Legii cu privire la 
asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţie, 
care a intrat în vigoare în luna septembrie 2010; 
transferul responsabilităţilor de întreţinere şi 
gestionare a sistemelor centralizate de irigare 
către asociaţiile utilizatorilor de apă.  

În cadrul Programului Compact, în perioada 
anilor 2010 -2015, urmează să fie reînnoite pînă 
la 11 sisteme centralizate de irigare — Chircani-
Zîrneşti, Blindeşti, Grozeşti, Leova Sud, Cahul, 
Jora de Jos, Lopatna, Coşnita, Criuleni, 
Puhăceni, Roşcani, care acoperă o suprafaţă de 
pînă la 15 mii hectare de teren agricol.  

 

 
 

Totodată, Activitatea de reformare a sectorului 
de irigare se va axa pe dezvoltarea capacităţilor 
instituţiilor publice de a gestiona eficient 
resursele limitate de apă în condiţiile creşterii 
cererii pentru apă şi a efectelor schimbării 
climaterice, astfel încît să fie păstrat un mediu 
curat. 

Valentina Badrajan, director executiv, Fondul 
Provocările Mileniului Moldova: „Esenţa 

reformei constă 
în transferul 
managementului 
sistemelor de 

irigare 
reabilitate în 

cadrul 
Programului 

Compact de la 
autoritatea centrală în domeniul irigării către 
asociaţiile utilizatorilor de apă. De altfel, 
transferul managementului este o condiţie 
critică a Programului, deoarece lucrările de 
reabilitare a sistemelor de irigare vor demara 
doar după ce vor fi create asociaţiile 
respective.” 
Conform estimărilor, de rezultatele acestor 
activităţi vor beneficia circa 3000 de gospodării 
agricole mari şi mici din peste 20 de primării, 
care vor avea acces îmbunătăţit la irigarea. 
Această reformă este foarte binevenită în 
situaţia în care în ultimii ani solicitările pentru 
apă sînt în creştere.  

Ion Sula, şef de Direcţie, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare: „În 

perioada 
caldă a anului, 
aprovizionare

a naturală cu 
apă a 

fructelor, 
pomuşoarelor 

şi legumelor 
constituie 

numai 40-60% din cantitatea necesară. 
Iregularitatea precipitaţiilor pe parcursul 
sezonului agricol are ca efect incidenţa ridicată 
a secetelor. Impactul negativ al secetelor 
asupra agriculturii Republicii Moldova a fost 
deosebit de pronunţat pe parcursul anilor 2000, 
2003 şi 2007. În aceste condiţii experienţa 
integrată a ultimilor decenii sugerează că 
practicarea tehnologiilor moderne de creştere a 
culturilor cu valoare adăugată înaltă în 
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Moldova nu este posibilă fără aplicarea 
irigaţiei.” 

Petru Maler,  producător agricol, satul Jora de 
Jos, raionul Orhei: „O problemă majoră cu 

care se confruntă 
gospodăria mea ca şi 
altele din sat este 
insuficienţa irigării, 
chiar dacă în sat 
există 3 staţii de 
pompare şi un sistem 
de distribuire a apei 
pentru irigare. 
Sistemul a fost 
construit acum 40 de 
ani şi în prezent este 
în stare rea. Dacă cu 

20 de ani în urmă se irigau toate terenurile 
agricole, în prezent se irigă numai 300 din cele 
1340 de hectare. Reducerea drastică a 
suprafeţelor de terenuri irigate s-a produs din 
cauza lipsei întreţinerii sistemului de irigare. 
Fermierii din Jora de Jos sînt convinşi de faptul 
că irigarea este o necesitate frecventă mai ales 
cînd secetele devin tot mai urgente. Irigarea ne-
ar permite să sporim de 2 ori recolta la hectar 
şi ar îmbunătăţi calitatea producţiei.” 
Extinderea suprafeţelor de teren agricol irigabil 
nu poate fi efectuată în cadrul vechiului sistem 
de gestionare. Din acest considerent, lansarea 
Programului Compact a fost condiţionată 
inclusiv prin adoptarea Legii asociaţiilor 
utilizatorilor de apă pentru irigare, care 
stabileşte noi principii de funcţionare a acestor 
asociaţii care ar spori responsabilitatea şi 
eficienţa utilizării sistemelor de irigare. Iată de 
ce, la prima etapă, FPM Moldova a asistat 
instituţiile publice în elaborarea Legii 
asociaţiilor utilizatorilor de apă, adoptată şi 
intrată în vigoare în septembrie 2010. Acum 
însă, o dată cu lansarea activităţilor de reformare 
a sectorului de irigare, va demara o altă etapă, 
care constă în crearea asociaţiilor utilizatorilor 
de apă, conform noilor principii şi transferarea 
responsabilităţilor de întreţinere şi gestionare a 

sistemelor centralizate de irigare către aceste 
asociaţii.  

Elena Dobzeu, primar,  satul Grozeşti, raionul 
Nisporeni:  „Vorbind despre atitudini şi 

comportame
nte 

proactive, 
acestea 

trebuie să 
reflecte 

simultan 
ambiţia 

colectivă a comunităţii şi acest lucru este 
conştientizat de oamenii din Grozeşti. Ambiţia 
colectivă şi comportamentul proactiv în sensul 
creării  AUA înseamnă insistenţa agricultorilor 
de a fonda AUA pentru irigare, care să 
răspundă principiului transparenţei, principiu 
care poate fi obţinut cînd managementul acestor 
asociaţii aparţine membrilor ei. 
Dezvoltarea durabilă nu poate fi realizată fără 
reconsiderarea rolului femeilor în economie, iar 
acest rol este pus în valoare prin felul în care 
FPM Moldova integrează aspectele sociale şi de 
gen în activităţile sale. Vreau să vă asigur de 
interesul femeilor din Grozeşti de a participa în 
activităţile viitoarelor AUA.” 
Un alt aspect important în cadrul activităţilor de 
reformare a sectorului de irigare ţine de 
consolidarea capacităţilor de gestionare a 
resurselor de apă. La acest capitol, Programul 
Compact va acorda asistenţă Guvernului în 
elaborarea proiectului Legii apelor şi 
promovarea acestei legi în Parlament, precum şi 
în elaborarea reglementărilor necesare 
implementării acestei legi. De asemenea, va fi 
acordat suport tehnic instituţiilor implicate în 
gestionarea resurselor de apă  prin dotarea cu 
echipament de monitorizare a cantităţii şi 
calităţii apei şi modelare hidrologică folosind 
tehnologiile informaţionale avansate. În cadrul 
acestei activităţi va fi elaborat un registru al 
autorizaţiilor pentru folosinţa specială a apei şi 
un sistem on-line pentru eliberarea acestor 
autorizaţii.   
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Datorită faptului că mai mult de 90% din 
cantitatea de apă de suprafaţă se formează în 
afara teritoriului ţării, în prezent apare 
necesitatea de a gestiona mai bine resursele de 
apă disponibile. Aceasta gestionare are la bază 
un concept – managementul integrat al 
resurselor de apă care asigură că atît resursa, cît 
şi sistemul de servicii ce 
exploatează această resursă 
să satisfacă obiectivele de 
dezvoltare durabilă a 
societăţii. Aplicarea acestui 
concept necesită, în primul 
rînd, un cadru legal 
corespunzător şi capacităţi 
instituţionale. 

De aceea, Programul 
Compact este orientat spre 
îmbunătăţirea 
managementului resurselor de apă. În acest 
context, Programul acordă asistenţă în 
elaborarea unei legi noi care va prevedea 
gestionarea, protecţia şi utilizarea eficientă a 
apelor din Republica Moldova.   

Viitoarea Lege a apelor va sta la baza creării 
unui cadru legislativ nou în acest domeniu, care 
se va axa pe reglementarea relaţiilor din 
domeniul resurselor de apă, prevenirea oricăror 
degradări a apelor şi restabilirea mediului 
acvatic şi se va conforma la Directiva Cadru 
privind Apa 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi Consiliului.  

Este cunoscut faptul că actuala legislaţie este 
deja depăşit şi de aceea a apărut necesitatea de a 
adopta o Lege nouă a apelor care ar asigura 
colaborarea eficientă a actorilor interesaţi în 
domeniul utilizării durabile a resurselor de apă 
şi a protecţiei ecosistemelor acvatice.  

La elaborarea proiectului Legii apelor este luată 
în considerare Concepţia politicii naţionale în  
 

domeniul resurselor de apă, care are drept 
obiectiv realizarea unui management stabil al 
apei, iar printre principiile de bază ale 
gestionării resurselor de apă este gestionarea 
integrală şi participativă, prin  antrenarea tuturor 
părţilor interesate, cum sînt agenţii economici, 
organele administraţiei publice şi societatea 

civilă în procesul de 
gestionare şi elaborare a 
deciziilor.  

Un aspect foarte important 
luat în considerare la 
elaborarea noii Legi a apelor 
este exclusivitatea dreptului 
de proprietate al statului 
asupra resurselor de apă de 
suprafaţă şi subterane. 
Acesta a creat necesitatea 

reglementării 
corespunzătoare  a relaţiilor ce ţin de folosirea 
apelor dintre stat şi beneficiari, precum şi între 
beneficiari.  

Un alt aspect major care a va fi prevăzut în 
proiectul Legii apelor vizează activitatea de 
întreprinzător. Prin instituirea unui sistem al 
autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială 
a apei, pentru o perioadă de minim 12 ani, 
utilizatorii de apă vor fi asiguraţi cu apa 
necesară activităţilor. Corespunzător, aceasta va 
contribui la sporirea investiţiilor de lungă 
durată. De asemenea, noul proiect de Lege oferă 
posibilitate de a obţine autorizaţie de mediu 
pentru folosinţa specială a apei şi pe o perioadă 
de pînă la 25 de ani, dacă  solicitantul se obligă 
să facă o investiţie substanţială pe termen lung.  
Totodată, va fi reglementat accesul la informaţia 
veridică privind apa, supravegherea calităţii 
serviciilor prestate, inclusiv şi funcţionarea 
eficientă a tuturor autorităţilor abilitate cu 
gestionarea resurselor de apă, elaborarea şi 
implementarea politicii naţionale în domeniul 
resurselor de apă. 

Programul Compact susţine elaborarea unui nou cadru legislativ 
privind gestionarea apelor 
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Fondul Provocările 
Mileniului Moldova 

str. N. Iorga, 21,  
MD-2012;  

mun. Chişinău, Republica 
Moldova; 

 tel.: +373 22 85 22 99; 
 fax: +373 22 85 22 94; 

 e-mail: office@mca.gov.md; 
www.mca.gov.md 

 

  

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. 
 

http://www.mca.gov.md/�
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