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FPM Moldova și Ministerul Mediului au semnat pe 19 ianuarie Memorandumul 

de înțelegere privind responsabilitățile instituțiilor în procesul de îmbunătățire a 

gestionării integrate a resurselor de apă. Conform Programului Compact, îmbunătățirea 

managementului bazinelor hidrografice are ca scop asigurarea pe termen lung a 

resurselor disponibile de apă pentru dezvoltarea durabilă a economiei naționale. 

În acest scop, potrivit Memorandumului semnat, FPM Moldova va susține 

instituțiile subordonate Ministerului Mediului în identificarea, delimitarea și 

clasificarea corpurilor de apă de suprafață și va determina locaţiile de monitorizare, 

lista de parametri monitorizați, frecvenţa de prelevare a probelor etc. Aceste acțiuni vor 

permite monitorizarea în timp real a calităţii şi cantităţii apei și vor contribui la 

identificarea măsurilor de prevenire şi combatere a inundaţiilor, secetei, eroziunii şi  

deşertificării în Moldova. De asemenea, FPM Moldova va oferi sprijinul necesar în 

implementarea Legii apelor, adoptată recent, va procura echipament pentru 

monitorizarea în timp real a cantității și calității apei și va contribui la instruirea 

personalului din instituțiile implicate în managementul resurselor de apă.  

Conform aceluiași memorandum, Ministerul Mediului va continua procesul de 

reformare instituțională pentru a fortifica capacitățile de gestionare eficientă a 

resurselor de apă. De asemenea, ministerul va implementa „ghişeului unic” pentru 

procedura de eliberare a autorizațiilor de folosinţă specială a apelor și va asigura 

accesul la informația hidrologică pentru părțile interesate. 
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Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru 

Irigare (AUAI) au demarat procedura de 

înregistrare. Deja 10 dintre cele 11 AUAI au fost 

înregistrate de autoritățile publice locale și sînt în 

așteptarea certificatului de înregistrare al 

Ministerului Justiției. 

 

Pe 20 ianuarie președinții consiliilor de 

administrare ale AUAI s-au întrunit într-o ședință 

de lucru pentru a discuta despre activitățile ce 

urmează să le realizeze noile AUAI pe parcursul 

anului 2012. Cei 11 președinți au fost salutați de 

Ambasadorul SUA William H. Moser, care le-a 

solicitat implicarea deplină în consolidarea 

capacităților asociațiilor și pregătirea pentru 

preluarea managementului sistemelor de irigare. 

Excelența Sa i-a asigurat pe președinții AUAI că va 

monitoriza personal activitatea acestor asociații. 

 

Obiectivul prioritar al AUAI în 2012 ține de 

angajarea personalului administrativ și de 

consolidarea capacităților organizațiilor. În acest 

scop, vor fi organizate mai multe instruiri pentru 

personalul angajat al AUAI în aspecte de 

management, economie și finanțe, juridice etc. 

Totodată, pentru consolidarea capacităților, 

reprezentanții AUAI vor efectua o vizită de studiu 

în Portugalia, unde se vor familiariza cu experiența 

unor asociații similare. Astfel, pînă la finele anului 

curent AUAI, care vor fi pregătite, vor prelua în 

gestiune sistemele de irigare. 

 Președinții consiliilor de administrare ale  

AUAI din aria sistemelor de irigare Cahul și 

Blindeși au expus succint situația AUAI pe care le 

reprezintă. 

Victor Granciuc este președintele consiliului de 

administrare al 

”AUAI Blindești” 

din raionul Ungheni, 

care întrunește 56 de 

membri din satele 

Blindești, Medeleni, 

Petrești și Sculeni, 

ce prelucrează în 

aria sistemului de 

irigare cca 500 de 

hectare.  

Alexandru Smutin  este președintele AUAI 

”IriTeh”. Asociația 

întrunește 73 de 

membri din 

localitățile Roșu și 

Cahul, care 

prelucrează cca 

1900 ha în aria de 

acoperire a 

sistemului de 

irigare Cahul.  

 

De ce v-ați antrenat în această activitate 

complicată, efectuată voluntar? 

Victor Granciuc:  Personal dețin 10 hectare 

de teren agricol amplasat chiar în apropierea stației 

de pompare, dar deoarece stația nu mai este 

funcțională nu am posibilitate să irig acest teren. În 

prezent eu, cît și multe alte persoane din acea arie, 

cultivăm cereale, pentru ca în lipsa apei nu putem 

cultiva alte culturi, respectiv și veniturile noastre 

Consolidarea capacităților noilor AUAI este prioritatea anului 2012  

 

 



 
 

 

sînt destul de modeste. De aceea, sînt foarte 

interesat să contribui la reabilitarea sistemului de 

irigare și să mobilizez lumea pentru a menține acest 

sistem.  

 

Alexandru Smutin: Nu este greu să-ți dai 

seama ce recolte impunătoare pot fi obținute 

datorită irigării. Din acest considerent, încă în 2003 

am inițiat crearea unei asociații a utilizatorilor de 

apă pentru irigare, dar pentru că nu aveam în acea 

perioadă un cadru legislativ nu am reușit. Pe 

parcursul ultimilor ani am încercat să găsesc 

investiții pentru reabilitarea sistemului de irigare, 

dar nu mi-a reușit pentru că investițiile sînt prea 

mari. De aceea, acum, cînd Guvernul SUA oferă 

aceste investiții, voi face tot posibilul să contribui la 

reabilitarea sistemului.   

Cum ați reușit să convingeți agricultorii să se 

asocieze? 

Victor Granciuc: Sîntem doar la cîțiva 

kilometri de rîul Prut. Acum 20 de ani, în zona 

noastră se cultivau legume și existau livezi. Astăzi 

însă se cultivă doar cereale. Locuim la porțile 

Europei, în apropierea României, ceea ce ne oferă 

oportunități mari pentru export. Locuitorii din 

această regiune sînt conștienți de aceste șanse, în 

plus, călătorind frecvent în Româania ei vad 

diferența pieței agricole.  

Totodată, reabilitarea sistemului de irigare 

necesită investiții foarte mari, pe care noi nu știu 

dacă am fi putut să le facem. Iar investițiile 

Guvernului SUA în acest sector ne oferă o șansă, 

care trebuie să o valorificăm.  

Alexandru Smutin: Deși sistemul de irigare 

nu funcționează eu reușesc să irig 20-30 de hectare, 

folosind apa din canalele de acumulare. Dacă 

sistemul va fi reabilitat voi putea să irig pînă la 

2000 de hectare. Aceasta îmi va permite să trec la 

un nou nivel de cultivare a produselor agricole. 

Omenii vad exemplul meu și rezultatele pe care le 

obțin pe suprafața irigată, de aceea nu a fost dificil 

să le explic avantajul irigării.   

După reabilitarea sistemei de irigare, membrii 

AUAI vor trebui să gestioneze și să mențină 

funcțională sistema. Sînt gata membrii AUAI 

pentru aceste responsabilități? 

 

Victor Granciuc:  Agricultorii cunosc cît de 

mari vor fi investițiile in reconstrucția sistemului de 

irigare, care acum nu este funcțional, de aceea 

contribuția pentru menținere este comparabil mai 

mică. În același timp, dacă producătorii agricoli vor 

avea acces la irigare, vor putea să cultive culturi ce 

le vor aduce profituri mari, și le vor permite să 

mențină sistemul de irigare.  

Alexandru Smutin: Fiecare membru înțelege 

că pentru a asigura buna funcționare a sistemului de 

irigare după reabilitare trebuie să investim și noi, 

dar mult mai puțin comparativ cu investiția făcută 

de Guvernul SUA. Nu excludem că vom întîmpina 

și greutăți în activitatea asociației, dar prin discuții 

le vom depăși. 

De fapt, prin această investiție ni s-a dat 

undița, în rest trebuie să muncim să prindem 

peștele.  

 

 



 
 

 

 

 

 

A fost extins termenul pentru depunerea 

ofertelor privind lucrările de reconstrucție a drumului 

Sărăteni-Soroca de pe 7 februarie pînă pe 17 februarie. 

Modificările au fost operate la solicitarea mai multor 

companii interesate să participe la concurs.   

Pînă în prezent, peste 40 de companii din 

Austria, Portugalia, Spania, Italia, Romania, Turcia, 

Georgia, Azerbaidjan, precum și din Republica 

Moldova și-au exprimat interesul de a participa la 

concursul pentru lucrările de reconstrucției a drumului 

Sărăteni – Soroca.  

Reprezentanții companiilor internaționale au 

participat pe 10 ianuarie curent la conferința 

informativă privind lucrările de reconstrucție a 

drumului Sărăteni - Soroca de 93 de km. În cadrul 

conferinței, companiile au fost informate despre 

condițiile de desfășurare a licitației și despre aspectele 

tehnice ale porțiunii de drum supuse reabilitării.  

 

 

 

 

În același timp, companiile au avut posibilitate 

să ceară explicații privind procedurile de concurs și 

cerințele față de documentele de licitație.  

Pentru facilitarea lucrărilor de reconstrucție, 

cei 93 de km de drum au fost împărțiți în 4 segmente a 

cîte 20-25 km fiecare, astfel încît companiile de 

construcție să poată aplica pentru reabilitarea a pînă la 

două segmente.  

La evaluarea companiilor de construcție vor fi 

aplicate mai multe criterii, printre care situația 

financiară, experiența în domeniu, calificarea 

specialiștilor, echipamentul disponibil.  

 

Lucrările de construcție urmează să înceapă în 

lunile mai-iunie curent și vor derula doi ani. Acestea 

vor implica reabilitarea întregului sistem rutier, 

corecții de traseu, îmbunătățirea și reamenajarea 

intersecțiilor cu drumurile naționale și locale etc.  

De asemenea, vor fi efectuate lucrări de 

amenajare a stațiilor de așteptare, trecerilor pietonale, 

iluminarea traseului în localitățile tranzitate, 

construcția drumurilor locale care facilitează accesul 

de la traseul reabilitat spre instituțiile de menire 

socială (școli, grădinițe, spitale, altele). 

Totodată, în prezent se desfășoară concursul 

pentru selectarea a două companii internaționale care 

vor supraveghea lucrările de reconstrucție și 

modernizare a drumului Sărăteni-Soroca. Pentru acest 

concurs și-au anunțat interesul peste 25 de companii 

internaționale. Termenul limită pentru această licitație 

este data de 10 februarie 2012.  

 

Concursul de achiziționare a lucrărilor de reconstrucție a drumului Sărăteni-
Soroca va fi încheiat în februarie 

 

 

 



 
 

 

 

 

Simion Babii, șeful Direcției agricole a raionului 

Orhei 

Cinci localități din raionul Orhei vor 

beneficia în viitorul apropiat de apă pentru irigare, 

grație reabilitării sistemelor de irigare Lopatna și 

Jora de Jos din acest raion. Despre acest proces, 

situația agricultorilor din zonă, dar și alte inițiative 

am discutat cu Simion Babii, șef al direcției 

agricole a raionului Orhei. 

Dl Babii mai multe localități din raionul Dvs. vor 

beneficia de sisteme de irigare reabilitate, a 

căror funcționare va fi administrată de 

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru irigare 

(AUAI). Cît de dispuși sînt  producătorii agricoli 

să se afilieze în aceste formațiuni? 

Este evident că producătorii agricoli, dar și 

gospodarii obișnuiți din raionul nostru au 

conștientizat necesitatea creării Asociațiilor 

Utilizatorilor de Apă  pentru irigare din mai multe 

perspective: oamenii doresc o repartizare echilibrată 

a resurselor, menținere și reparație la timp a 

sistemelor de irigare și desigur – producție agricolă 

de calitate. În situația în care seceta este cel mai 

mare pericol pentru un țăran, irigarea devine mană 

cerească.   

Știu că procesul de constituire a AUAI a 

început. Și este important ca oamenilor să le fie 

explicate avantajele creării asociațiilor,  să le fie  

 

 

 

 

cultivat sentimentul de responsabilitate față de 

pămînt și resurse acvatice. Sînt sigur că dacă se va 

mai discuta cu proprietarii terenurilor, aceștia vor 

dori să-și extindă suprafețele odată cu reînceperea 

irigării și vor înțelege pe deplin avantajele 

gestionării cu forțele proprii  a sistemelor de irigare. 

Care este specificul  agriculturii din localitățile 

raionului Orhei? 

Decenii la rînd, specificul  tradițional al 

agriculturii din raionul Orhei o reprezintă 

pomicultura. În prezent, în raion circa 2700 ha de 

livadă sînt prelucrate, iar 700 ha au fost sădite 

recent, există livezi dotate cu sistem modern de 

irigare prin picurare și livezi super-intensive, 

conform tehnologiei olandeze. În multe din 

localități există însă și plantații substanțiale de 

legume și zarzavaturi.  

Cum apreciați interesul producătorilor locali în 

valorificarea creditelor pentru infrastructura 

post-recoltare oferite de FPM Moldova? 

Este un program binevenit în contextul 

dezvoltării domeniului infrastructurii post-recoltare 

sub presiunea rigorilor pieței moderne, dar și a 

cererii cumpărătorului. Spre exemplu în ultimii ani, 

în raionul Orhei au fost create 4 depozite frigorifice 

de capacitate mare pentru fructe și struguri, au fost 

create întreprinderi profilate pe uscarea prunelor. 

Direcția agricolă informează potențialii 

beneficiari ai acestor credite despre acest program și 

cred că vor fi producători care vor utiliza 

oportunitatea respectivă.  

Este îmbucurător faptul că tot mai mulți 

tineri, în pofida dificultăților cu care se confruntă, 

fac investiții în agricultură, avînd o abordare  

profesionistă, bazată pe viziuni moderne. Încercăm 

să-i susținem, deoarece de ei depind veniturile  

bugetului raionului. Pe unii i-am și premiat de ziua 

profesională a agricultorului, după cum încurajăm și 

femeile din Orhei care s-au evidențiat întotdeauna 

prin muncă și entuziasmul de a schimba lucrurile 

spre mai bine. 

 

Irigarea terenurilor și dezvoltarea infrastructurii post-recoltare – șansă 
pentru agricultorii din Orhei 

 

 

 

Irigarea terenurilor și dezvoltarea infrastructurii post-recoltare – șansă 
pentru agricultorii din Orhei 

 

 

 



 
 

 

  

 

Grupul Consultativ (GC) al FPM Moldova s-a întrunit în 

ședință pe 12 ianuarie curent pentru a discuta despre activitățile 

desfășurate în cadrul proiectului Tranziția la agricultura 

performantă al Programului Compact. În cadrul ședinței au fost 

audiate rezultatele și provocările proiectului ACED 

”Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor” și 

activitatea privind reforma sectorului de irigare. 

 Gary Kilmer, director de program în cadrul proiectului 

ACED, a informat membrii GC despre activitățile realizate în 

2011 și cele planificate pentru anul curent. Printre activitățile 

majore au fost enumerate studiile de piață privind analiza situației 

producerii și comercializării fructelor (proaspete și uscate) și a 

legumelor pe piețele din Federația Rusă, România, Republica Moldova, Germania,  aceste studii urmînd să fie făcute 

publice. Dl Kilmer a mai adus la cunoștința participanților că în anul 2012 va demara instruirea în aplicarea 

tehnologiilor avansate de cultivarea culturilor agricole a peste 4000 de fermieri din diferite regiuni ale țării.  

Gary Merkley, directorul activității privind reformarea 

sectorului de irigare, a informat membrii GC despre procesul de 

constituire a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru irigare (AUAI) 

și activitățile de instruire destinate membrilor AUAI. În acest 

context, drept activitate majoră în anul 2012 este consolidarea 

capacităților noilor asociații create și pregătirea acestora de 

preluarea în gestiune a sistemelor de irigare. 

Membrii GC au făcut un schimb de păreri cu reprezentanții 

proiectului ACED și a experților care realizează reforma sectorului 

de irigare. GC a opinat că activitățile din domeniul dezvoltării 

agriculturii performante, precum și cele care au în vizor reabilitarea 

sistemelor de irigare trebuie să țină cont de necesitățile 

producătorilor agricoli locali, să fie durabile în timp și să ofere oportunități de extindere a accesului pe diverse piețe.  

 

 

 

Au fost debursate primele două credite din Programul de credite pentru investiții în infrastructura post-

recoltare. Creditele au fost contractate de un producător de legume din raionul Dubăsari și altul, din raionul Briceni și 

vor fi investite în construcția unui depozit frigorific și respectiv, în procurarea utilajului de procesare și a unui camion 

EURO 5 cu remorcă. Potrivit informațiilor oferite de Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor, care 

gestionează Programul de credite, în prezent, se află în proces de examinare încă o cerere de creditare a investițiilor în 

infrastructura post-recoltare, iar altă cerere este la etapa de finalizare pentru a fi transmisă la DLC.    

Programul  de  credite  prevede acordarea de împrumuturi  investiționale și operaționale în sumă totală de la 

50 000 pînă la 600 000 USD (sau echivalentul în lei sau euro a sumei), pe termen de 3-7 ani. Creditele sînt destinate 

producătorilor agricoli pentru procurarea sau construcția depozitelor frigorifice, procurarea echipamentului pentru 

prelucrarea (sortarea, spălarea, ambalarea etc.) fructelor și legumelor; procurarea echipamentului de laborator pentru 

controlul calităţii; achiziţionarea camioanelor conform standardelor EURO 5 și 6, echipate cu instalații termo, frigo și 

refrigeratoare.  

 

Grupul Consultativ al FPM Moldova s-a întrunit în prima ședință din 
anul curent 

 

 

 

Au fost debursate primele două credite pentru investiții în infrastructura 
post-recoltare 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest buletin este elaborat de Fondul Provocările Mileniului Moldova. Opiniile 

expuse în acest buletin nu exprimă neapărat poziţia  

Corporaţiei Provocările Mileniului sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii. 

 


