
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membri ai 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) s-au 

întrunit la 21 mai curent în cadrul conferinței anuale de prezentare a realizărilor 

obținute în cadrul activității de reformare a sectorului de irigare a Programului 

Compact. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul sistemului de irigare Lopatna din 

raionul Orhei și a inclus vizite pe terenurile agricole ale fermierilor care deja 

utilizează apa pentru irigare de la sistemul renovat și realizarea unui schimb de 

opinii.  

Cele 11 AUAI create întrunesc peste 7 mii de proprietari de terenuri agricole din 

aria sistemelor de irigare renovate. Deși aflate în al patrulea an de funcționare, 

asociațiile continua să obțină suport în consolidarea activității acestora de 

gestiune a sistemelor de irigare. Doar pe parcursul anului trecut, peste 1500 de 

reprezentanți ai AUAI au avut oportunitatea de a participa în cadrul instruirilor 

inerente unei bune funcționări a unei asociații de irigare. Membrii AUAI și-au 

dezvoltat abilitățile în ceea ce ține managementul și auditul financiar, 

contabilitate și obligații fiscal, soluționare de conflicte. De asemenea, aceștia au 

fost inițiați în subiecte mai tehnice care se referă la irigare, menținerea 

sistemelor de drenaj etc. Avînd în vedere aderența Programului Compact la 

valorile respectării egalității șanselor, fermierii din asociații au fost informați și 

cu privire la încurajarea femeilor să participe la luarea deciziilor în gestionarea 

asociațiilor. 
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Agricultorii fac schimb de experiență 

În contextul discuțiilor purtate în cadrul 

evenimentului, Valentina Badrajan, directorul 

executiv al FPM Moldova, a mulțumit membrilor 

asociațiilor pentru eforturile depuse pe parcursul 

anului și a precizat că sistemele de irigare renovate 

în cadrul Programului Compact au fost concepute 

să reziste peste 50 ani, timp în care vor deservi 

generații de agricultori. În prezent, 10 Asociații ale 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, create în 

cadrul Programului Compact, au primit în gestiune 

gratuită sistemele de irigare reabilitate cu fondurile 

Guvernului SUA. Astfel, fermierii pot planifica 

individual utilizarea apei pentru irigare și 

determina prețul apei utilizate pentru irigarea 

cîmpurilor. 

 

Antreprenorul Tudor Cebotari, președintele AUAI 

din aria sistemului de irigare Lopatna, a confirmat 

că grație accesului la apa pentru irigare, mai mulți 

producători agricoli din zonă manifestă interes 

pentru cultivarea produselor de valoare înaltă și 

ecologice. ”Suntem recunoscători poporului 

american pentru contribuția considerabilă și șansa 

oferită fermierilor de a trece la un nivel calitativ de 

producere”, a accentuat fermierul. 

 

 
Fiodor Cebotari explica oficialilor  

Prezent la eveniment, Ambasadorul SUA James 

Pettit a salutat fermierii în limba română și a 

declarat că este  bucuros să vadă realizată investiția 

de milioane în localitățile renumite prin creșterea 

legumelor și fructelor. ”Am convingerea că prin 

utilizarea sistemelor de irigare va fi realizată 

trecerea la agricultura de valoare înaltă, vor crește 

investițiile în zonă, ca ulterior fermierii să devină o 

sursă de fructe și legume care vor fi comercializate 

atît pe piața internă, cît și cea externă”, a menționat 

Ambasadorul SUA. 

În cadrul Programului Compact sunt renovate 10 

sisteme de irigare care va permite irigarea a mai 

bine de 15 mii de hectare de teren agricol.  

 

Ambasadorul SUA impresionat de realizările 

fermierilor din Lopatna 
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Reabilitarea sistemelor de irigare efectuată în 

cadrul Programului Compact a intrat pe ultima sută 

de metri. Mai multe echipe de muncitori și ingineri 

sunt mobilizați pe șantierele de construcție ale 

celor 8 sisteme de irigare aflate în proces de 

renovare.  

La sistemele de irigare Coșnița, r-nul Dubăsari, 

Blindești, r-nul Ungheni,  Jora de Jos, r-nul Orhei, 

Puhăceni și Roșcani, r-nul Anenii Noi, au fost deja 

executate peste 80 la sută din lucrările de 

construcție. Practic au finalizat lucrările de 

instalare a rețelei de țevi pentru distribuția apei, la 

moment eforturile fiind concentrate pe finalizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform Programului Compact, lucrările de 

reabilitare a 10 sisteme de irigare urmează să fie 

încheiate pînă la finele lunii august. Guvernul SUA 

a investit cca 80 de milioane USD pentru renovarea 

celor 10 sisteme de irigare, care vor permite 

irigarea a circa 15 mii de hectare de teren agricol. 

Primele două sisteme de irigare Lopatna și 

Criuleni, date în exploatare la sfîrșitul anului 2014, 

asigură deja terenurile cu apă.   

 

 

 

 

lucrărilor de construcție a stațiilor de pompare, 

instalarea pompelor și a echipamentul electronic  

pentru operarea noilor sisteme de irigare. Se 

estimează că aceste sisteme de irigare vor fi date în 

exploatare la finele lunii iunie-începutul lunii iulie.  

Rămîn mai multe șantiere deschise la sistemul de 

irigare Chircani-Zîrneși, deoarece în aria acestui 

sistem pe lîngă lucrările de renovare a sistemului 

de irigare, care va permite irigarea a cca 2 600 de 

hectare, sunt efectuate lucrări de curățare a 

canalelor de drenaj care se întind pe o suprafață de 

peste 4 400  ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovarea sistemelor de irigare se apropie de final 

 

Sistemul de irigare Lopatna

Sistemul de irigare Criuleni

Sistemul de irigare Jora de Jos

Sistemul de irigare Puhăceni
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Sistemul de irigare Coșnița 

Sistemul de irigare Blindești  

Sistemul de irigare Grozești 

Sistemul de irigare Leova

Ssitemul de irigare Chircani-Zîrnești 

100% 

100% 

87% 

82% 

81% 

82% 

84% 

71% 

76% 

48% 

Gradul de executare a lucrărilor de renovare a sistemelor de irigare 
(mai 2015) 
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”Nu m-am ocupat de agricultură anterior și nu am 

studii în acest domeniu. Consider că am lansat un 

proiect îndrăzneț pentru Republica Moldova. Nu 

avem premise pentru producerea afinelor, în formă 

naturală ea nu crește la noi nici în pădure. În 

Ucraina și România crește – la noi nu”, afirmă 

Iurie Tarai, director al Lolly Berry SRL. 

Plantația de afini a fost înființată în anul 2014. Deși 

cultura nu este încă inclusă în Catalogul soiurilor 

de plante al Republicii Moldova, producătorul a 

avut susținerea Ministerului Agriculturii pentru a 

importa și planta afine. Patru soiuri de afini au fost 

achiziționate din Polonia și sădite pe 10 hectare de 

teren.  

În procesul de formare a plantației, întreprinderea 

Lolly Berry a beneficiat de suport tehnic și 

consultanță     internațională       din         partea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proiectului ACED, finanțat de USAID și 

Corporația Provocările Mileniului.  

”Afinul este o cultură nouă pentru Republica 

Moldova care ar putea avea un randament înalt. În 

SUA consumul de afine a crescut practic de 5 ori în 

ultimii 10 ani. Este o cultură nouă și oferă 

oportunități care ar trebui valorificate de 

producătorii din Republica Moldova”, consideră 

Jim Herne, directorul proiectului ACED.  

Iurie Tarai relatează că de la apariția ideii de a 

cultiva afine pînă la plantarea propriu-zisă au trecut 

trei ani. ”În această perioadă am vizitat un șir de 

expoziții, am discutat cu producătorii de puieți de 

afin, am vizitat producători de afin din Polonia, 

Olanda, Germania. În fiecare din aceste țări afinele 

se cultivă în mod diferit. Cel mai mult mi-a plăcut 

tehnologia olandeză, dar trebuia să o adaptez la 

condițiile țării noastre. 

Afacere curajoasă pentru Moldova – un antreprenor a plantat 10 

hectare de afini 
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Este iminent în producerea afinelor controlul pH-

lui”, spune Iurie Tarai. 

Afinii se dezvolta cel mai bine în soluri acide, cu 

un pH situat între 4,5 - 5,5. În Republica Moldova 

solurile sunt preponderent alcaline, neutre sau slab 

acide cu un pH între 6 – 7. 

”Cu suportul specialistului din SUA, adus de 

proiectul ACED am studiat harta solurilor din 

Republica Moldova și am găsit doar suprafețe mici 

de teren cu pH 5,2. Pentru plantația de afini am 

achiziționat un teren situat în preajma satului 

Dolna, raionul Strășeni. Prin introducerea în sol a 

sulfului granulat și torfului am reușit să reduc pH-

ul solului de la 6 la 4,5. Trebuie să menționez că 

pH-ul trebuie să fie monitorizat permanent. Cei 

care doresc să cultive această plantă trebuie să fie 

pregătiți să facă învestiții destul de mari timp de 2-

3 ani fără a obține vreun profit”, menționează 

producătorul.  

Pentru a asigura plantația cu apă, Lolly Berry SRL 

a construit un bazin acvatic artificial și a instalat un 

sistem de irigare prin picurare. Specialiștii afirmă 

că nu are sens să fie plantate afine dacă nu este 

acces la irigare. 

Iurie Tarai a informat că intenționează să 

comercializeze afinele pe piața locală, dar nu a 

exclus posibilitatea de a exporta acest produs, 

precizînd că în magazinele din Uniunea Europeană 

un kilogram de afine costă între 7-9 euro. ”Deși au 

o valoare adăugată foarte înaltă, afinele nu sunt 

răspîndite în Republica Moldova în măsura în care 

le vedem pe piețele occidentale. Consumatorii din 

țara noastră abia acum încep să aprecieze calitățile 

gustative și nutritive ale acestui produs,” a declarat 

Tarai. 

La mijlocul lunii mai, peste 80 de producători 

agricoli, reprezentanți ai proiectelor internaționale, 

instituțiilor de stat, consultanți în domeniu au 

participat la o vizită de studiu Ziua Cîmpului la 

plantația de afine a SRL Lolly Berry. 

Doritorii de a planta această cultură au fost 

informați de către Parascovia Sava, doctor în 

agricultură la Institutul Științifico-Practic de 

Horticultură și Tehnologii Alimentare că: ”pentru a 

obține o recoltă și un randament bun, plantația de 

afini trebuie să fie înființată corect. Materialul 

săditor trebuie să fie certificat. În primii 2 ani este 

de dorit ca florile să fie înlăturate. Deși inițial 

plantele nu sunt afectate de dăunători și boli, după 

acomodare însă pot fi invazii de dăunători de pe 

alte plantații cu alte culturi. Iată de ce cultura 

afinului trebuie să fie monitorizată în permanență. 

Fructele de afin se recoltează manual pentru că se 

coc treptat”.  

 

Specialistul a afirmat că afinul poate fi rentabil 

chiar și fiind cultivat pe un ar. Este rezistent la 

temperaturi joase, iar o cultură bine întreţinută 

poate fi exploatată timp de 40-50 de ani şi chiar 

mai mult. 

În următoarea perioadă, specialiștii din cadrul 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare 

urmează să evalueze rezultatele obținute pe 

plantația Lolly Berry și să introducă, în cazul în 

care rezultatele vor fi bune, afinele în Catalogul 

soiurilor de plante al Republicii Moldova, ceea ce 

va permite tuturor doritorilor să planteze această 

cultură.   
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Un grup de jurnaliști din presa națională și locală 

au efectuat recent o vizită pe șantierele de 

construcție la sistemul de irigare Coșnița, raionul 

Dubăsari, renovat în cadrul Programului Compact 

al Guvernului SUA. 

Reprezentanții mass-media au fost familiarizați 

despre derularea lucrărilor de construcție și au 

discutat cu fermierii despre perspectivele 

agriculturii după ce terenurile agricole vor avea 

acces la apa pentru irigare. 

Sergiu Iuncu, directorul Proiectului Tranziție la 

Agricultura Performantă în cadrul FPM Moldova,  

le-a comunicat jurnaliștilor că Sistemul de Irigare 

Coșnița este unul dintre cele mai mari sisteme 

reabilitat în cadrul Programului Compact și 

acoperă o suprafață de peste 2400 de hectare de 

teren agricol, prelucrat de circa 2300 de 

producători agricoli. 

Lucrările de reabilitare prevăd construcția unor 

stații noi de pompare și reparația celor existente, 

dotarea sistemului cu 10 pompe performante cu 

costuri reduse în exploatare, instalarea a peste 85 

de km de țevi din oțel și polipropilenă  cu o durată 

de viață de peste 50 de ani, montarea sistemelor de 

aspirație a apei cu protecția populației piscicole a 

rîului Nistru etc. 

În prezent circa 75 la sută din lucrările de renovare 

a sistemului de irigare Coșnița au fost deja 

efectuate. Sergiu Iuncu a estimat că sistemul 

renovat va fi dat în exploatare pînă în luna iulie 

curent.  

Sistemul reabilitat va fi mult mai eficient și flexibil 

în exploatare, deoarece este reproiectat în totalitate 

și dotat cu echipament modern, a precizat Sergiu 

Iuncu. 

Nicolae Rusu, directorul Asociației Utilizatorilor 

de Apă pentru Irigare Coșnița, le-a explicat 

jurnaliștilor că datorită irigării fermierii își pot  

 

 

 

Ziariștii au discutat cu fermierii despre perspectivele pe care le vor 
avea după renovarea sistemului de irigare Coșnița 
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Nicolae Rusu, directorul AUAI Coșnița 

 

dubla sau chiar tripla volumele de produse agricole 

recoltate. Nicole Rusu a confirmat că în anul 2014 

membrii asociației care au irigat plantațiile de 

cartof au obținut recolte de circa 30 tone per hectar, 

în timp ce fermierii care nu au irigat cartofii au 

putut recolta doar circa 3 tone per hectar. Totodată, 

managerului asociației a comunicat că accesul la 

apa de irigare a determinat mai mulți antreprenori 

din zonă să planteze livezi noi intensive.  

Valentina Badrajan, directorul executiv al FPM 

Moldova, a menționat că, pentru a asigura 

durabilitatea sistemelor de irigare renovate, 

Programul Compact a reușit să promoveze 

transferul managementului sistemelor noi de la 

autoritățile publice către Asociațiile Utilizatorilor 

de Apă pentru Irigare.  

După ani în care a muncit în Rusia la construcţii, 

Ghenadie Leagul din Pîrîta, Dubăsari a revenit 

acasă şi încearcă să facă agricultură performantă. 

Are în proprietate zece hectare de pământ, pe care 

cultivă atît legume, cît şi o livadă de mere. Este 

adeptul asocierii ţăranilor şi explică de ce, în opinia 

 

sa, este bine ca asociaţiile să gestioneze sistemele 

de irigare. „E mult mai bine decît eram cu Apele 

Moldovei, fiindcă avem costuri mai mici la irigare 

şi singuri gestionăm sistemul, ne putem implica în 

procesul de lucru al sistemului, adică suntem la 

curent cu tot; depinde tot de noi. E foarte bun 

lucru”, spune producătorul. 

Un alt avantaj al gestionării sistemelor de irigare 

prin intermediul asociaţiilor, în viziunea fermierilor 

este că membrii îşi pot stabili singuri tariful la apă 

şi pot livra volumele de care are nevoie fiecare 

producător agricol.  

  

„Sistemul este nu doar benefic, dar și necesar 

agricultorilor. Cel vechi era uzat și aducea mai 

multe pierderi decît cîștig.  

Am 50 de hectare de teren agricol pe care cultiv 

legume, cereale și livadă. Dacă nu dispuneam de 

acest sistem de irigare, roada era cu mult mai mică 

decît acum. În plus, cu noul sistem de irigare s-au 

redus și cheltuielile cu circa 50 la sută. Acum, 

pentru un cub de apă va trebui să plătim 3 lei, față 

de 4 sau chiar 5 cum a fost pînă recent. Ceea ce 

contează e că vom avea apă când dorim, pentru ca 

procesul tehnologic să nu aibă de suferit”, a spus 

fermierul Vasile Popa. 

Pînă la reabilitare, sistemul de irigare Coșnița, 

construit în perioada anilor 1968-1975, era uzat 

fizic și moral și funcționa la capacități reduse, iar 

conductele din azbociment nu asigurau 

funcționarea în siguranță a acestuia, fiind 

considerate și poluante. 
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Primarul satului Ghindești, Mihai Bulat spune că 

drumul de la Sărăteni pînă la Soroca era complet 

distrus.  

”După reabilitare, situația s-a schimbat radical. 

Toți cei care parcurg acest traseu apreciază 

calitatea lucrului care s-a făcut.  Este un drum 

internațional foarte important care leagă capitala 

Republicii Moldova cu orașele nordice, dar și cu 

Ucraina. Înainte de reabilitare, drumul era ocolit de 

către oameni. Acum ei sunt foarte mulțumiți și 

reușesc să se deplaseze într-un timp mult mai scurt 

de la Chișinău pînă la Ghindești și mai departe. 

Cred că toate localitățile prin care trece drumul au 

avut doar de cîștigat, respectiv și localnicii. Putem 

afirma cu certitudine că avem un drum european. 

Ne dorim ca drumurile locale să arate la fel de 

bine. Datorită Programului Compact în orășel au 

fost reabilitați 600 m de drum. Avem mult de lucru 

la acest capitol, dar sursele de care dispunem în 

primărie nu ne permit să reabilităm drumurile. 

Am făcut calcule, doar cu ajutorul investițiilor 

străine vom reuși”, a declarat Mihai Bulat.  

Edilul menționează că după reparația drumului la 

primărie sunt depuse cereri de la localnici care 

doresc să procure teren de-a lungul traseului pentru 

a deschide o afacere. Pînă la moment însă nu au 

fost eliberate autorizații în acest scop. ”Avem 

inițiative de a construi depozite pentru producție, 

acordarea serviciilor tehnice, urmează însă să 

negociem prețul pentru procurarea sau arenda 

terenurilor pentru construcții”.  

Dumitru este un tînăr din satul Ghindești, raionul 

Florești, care a decis să-și lanseze propria afacere 

și a construit o spălătorie auto lîngă traseul 

Sărăteni-Soroca. ”Intenționam să deschid 

spălătoria cu cîțiva ani în urmă, dar am tot amînat 

din lipsa de resurse financiare.  

Pe traseul renovat Sărăteni-Soroca se lansează noi afaceri 
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Cînd a început reabilitarea traseului Sărăteni-

Soroca aveam elaborat business-planul și am 

început construcția spălătoriei. Am apelat la 

Fondul Provocările Mileniului Moldova ca să ne 

includă în proiect intrarea spre spălătorie pentru a 

avea acces la drumul principal”.  

”Consider că reconstrucția drumului este un lucru 

benefic pentru cei ce traversează acest traseu, 

pentru localnici, dar și pentru afacerea pe acare am 

lansat-o. Datorită drumului bun a crescut 

semnificativ fluxul de transport, circulă mai multe 

TIR-uri – și, respectiv avem un număr mai mare de 

clienți. Spălăm toate tipurile de mașini, inclusiv 

TIR-uri. Autocamioanele de mare tonaj vin 

preponderent din regiunea Ucraina, Transnistria – 

acolo drumurile sunt de calitate proastă, mașinile 

ajung murdare. Cred că ar fi bine să fie stabilită o 

amendă pentru ca mijloacele de transport să circule 

curate pe trasee. Le văd de multe ori trecînd pe 

traseu – drumul este curat, iar mașina plină de 

noroi. Pentru ca afacerea mea, dar și țara să 

prospere ar trebui să fie reabilitate și alte 

 

 

drumuri de mai departe, chiar și traseul Florești-

Bălți care este de o calitate foarte proastă. 

Comparativ cu drumul care s-a făcut la noi 

diferența este ”cosmică”, spune Dumitru Condrea, 

director al Condrauto-Prim SRL. 

Drumul Sărăteni-Soroca a fost reconstruit și 

modernizat în cadrul Programului Compact în 

perioada anilor 2012-2014 și a fost dat în 

exploatare în luna octombrie 2014. Pentru 

reabilitarea acestui traseu Guvernul SUA a investit 

prin intermediul Programului Compact peste 100 

de milioane USD. 

Lucrările de reabilitare a drumului au inclus 

renovarea a 95,5 km de drum național, reparația a 

șapte poduri și construcția a altor șapte  poduri noi, 

inclusiv podul de la intersecția denivelată Sărăteni 

și podul cu cale  

 

ferată  de lîngă orășelul Ghindești. De asemenea, 

au fost construite circa 22 km de trotuare în 

localitățile amplasate de-a lungul drumului, a fost 

iluminat circa 20 de km de drum, s-au instalat circa 

12 km de parapet din metal, au fost instalate 2113 

semne rutiere și peste 9000 de obiecte 

reflectorizate pentru traseu în porțiunile de drum 

periculoase etc. 

Adițional traseului reabilitat, Programul Compact a 

reconstruit mai multe porțiuni de drumuri locale 

care facilitează accesul la școli, primării, centre 

medicale etc. pentru locuitorii din 20 de comunități 

din aria drumului. 

 


