
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru irigații (AUAI) Lopatna, raionul Orhei, a 

aprobat proiectul final al sistemului de irigare, elaborat de inginerii companiei de 

proiectare care efectuează în cadrul Programului Compact proiectarea detaliată a 

sistemelor centralizate de irigare. 

Pe parcursul ședinței din 25 august curent, membrii Consiliului de Administrarea 

a AUAI Lopatna au fost informați despre conceptul privind funcționalitatea și 

operarea sistemului de irigare conform noului proiect, detaliile tehnice despre 

componentele sistemului, parametrii tehnici utilizați la proiectarea sistemului de 

irigare cum ar fi presiunea și debitul la hidranți, normele si durata ciclului de 

udare, structura de culturi și echipamentele de irigare, alte aspecte relevante ale 

documentației tehnice de proiect.  

Agricultorii au apreciat prevederile proiectului tehnic care se referă la elementele 

de automatizare și funcționare a pompelor în dependență de cererea de apă, 

transmitere a datelor de la distanță prin rețeaua GSM și alte elemente care oferă 

avantaje pentru operarea eficientă a sistemului centralizat de irigare după 

reabilitare. Potrivit inginerilor, un aspect important al proiectului tehnic  este 

utilizarea avantajelor irigării prin sistem gravitațional, ceea ce permite 

excluderea unei stații de pompare de nivelul doi, reducînd astfel costurile de 

presurizare și operare a sistemului de irigare.  
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Proiectul tehnic a ținut cont în limitele 

posibilităților tehnice și a eficienței economice de 

majoritatea solicitărilor înaintate de reprezentanții 

AUAI Lopatna. Una din solicitările majore ale 

agricultorilor care urmează să fie luată în 

considerare de proiectanți ține de prevederea 

posibilității de extindere în viitor a suprafeței  de 

irigare cu pînă la 300 ha.  

Actualmente, sistemul de irigare Lopatna acoperă o 

suprafață de cca 500 de ha, aflată în proprietatea a 

peste 530 de persoane din patru localități. Mai mult 

de 460 de agricultori din aria acestui sistem sînt 

membri ai Asociației Utilizatorilor de Apă pentru 

irigații. 

Sergiu Iuncu, directorul proiectului Tranziția la 

Agricultura Performantă al Programului Compact, 

a comunicat că în prezent se definitivează primele 

două proiecte tehnice pentru reabilitarea sistemelor 

de irigare Lopatna și Criuleni, iar la începutul lunii 

octombrie va fi lansat concursul pentru selectarea 

companiilor de construcție ce vor reabilita cele 

două sisteme de irigare. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemele de irigare din Republica Moldova au fost 

instalate acum 20-30 de ani. Pînă în prezent ele nu 

au fost supuse unei reparații capitale, fiind 

efectuate doar unele reparații cosmetice. În ce 

măsură sistemele de irigare corespund 

necesităților agricultorilor? 

Sistemele de irigație existente nu corespund 

necesităților actuale ale agricultorilor. Doar în jur 

de 20% din terenurile agricole dotate cu sisteme de 

irigare au acces la apă. Utilajul învechit, ineficient 

operațional și energetic, costurile mari la resursele 

energetice, precum și rețelele de irigație deteriorate 

sînt doar unele din motive care îi fac nemulțumiți 

pe agricultori.  

Programul Compact prevede reparația sistemelor 

de irigare sau modernizarea acestora? 

Programul Compact prevede modernizarea 

sistemelor de irigare prin instalarea grupurilor de 

pompe moderne cu eficiență energetică sporită, 

utilizarea convertizoarelor de frecvență pentru 

micșorarea consumului de energie și securizarea 

sistemelor, folosirea conductelor din materiale 

inofensive pentru înlocuirea celor din asbo-ciment, 

utilizarea sistemelor de automatizare moderne, etc. 

Care sînt principiile care stau la baza  reabilitării 

sistemelor de irigare în cadrul Programului 

Compact? 

Principiile care stau la baza reabilitării sistemelor 

de irigare sînt asigurarea accesului la apă pentru 

irigare pentru fiecare fermier din cadrul ariilor de 

irigare stabilite de Programul Compact  cu condiția 

folosirii eficace a resurselor disponibile. Terenurile 

agricole sînt divizate astfel ca prin metoda de 

rotație fiecare agricultor să aibă acces la apă în 

volumul și presiunea necesară în dependență de 

culturile de pe terenul irigat.  

Ce inovații prevede proiectul tehnic pentru cele 11 

sisteme de irigare? 

Proiectele tehnice ale sistemelor de irigare prevăd mai multe 
avantaje pentru producătorii agricoli  

 Pe ultima sută de metri este elaborarea a două proiecte tehnice de reabilitare a sistemelor de irigare 

Lopatna și Criuleni. Victor Găină, director pentru reabilitarea sistemelor de irigare în cadrul FPM Moldova, 

explică principiile de care se ghidează inginerii pe parcursul elaborări documentației de proiect. 
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Documentația de proiect prevede mai multe 

inovații tehnice  pentru sistemele de irigare, cum ar 

fi utilizarea echipamentelor și sistemelor de 

automatizare moderne, optimizarea unor 

componente a sistemelor de irigare prin înlocuirea 

lor cu utilaj mai eficient de ultimă oră, trecerea de 

la  două trepte de pompare la una singură, etc.  

Sînt propuse metode moderne de control a 

parametrilor tehnici ale SI, inclusiv controlul 

debitului și a presiunii la hidranți.  

Exista norme specifice obligatorii care trebuie 

luate în calcul la proiectarea SI, cum ar fi cele 

ecologice? 

Personalul tehnic a abordat cu cea mai mare 

strictețe problemele ecologice ce țin de reabilitarea 

sistemelor de irigare, cum sînt protejarea florei și 

faunei din bazinele rîurilor Nistru și Prut, 

protejarea și refacerea ihtiofaunei, înlocuirea 

conductelor de asbo-ciment cu conducte din 

material inofensiv etc. 

Ce avantaje oferă agricultorilor caracteristicile 

tehnice prevăzute de proiectul detaliat al 

sistemelor de irigare? 

Avantajul agricultorilor este utilizarea unor sisteme 

de irigare renovate, mai eficiente din punct de 

vedere energetic, oferind flexibilitate programului 

de irigare în perioadele extrasezon. Totodată, 

proiectul tehnic propune sisteme sigure din punct 

de vedere al materialelor și îmbinărilor, cu utilaj de 

pompare modern,  bazine de acumulare reabilitate, 

conducte și hidranți înlocuiți. Este prevăzut accesul 

la un volum de apă suficient pentru fiecare 

agricultor pentru irigare cu presiune optimă. În 

acest fel, agricultorii sînt încurajați să treacă la 

practicarea agriculturii de valoare adăugată 

aplicînd metode eficiente de utilizare a apelor.  

 

 

 

Fondul Provocările Mileniului Moldova va 

reabilita suplimentar circa 650 de metri de drum 

din orașul Soroca care facilitează accesul la stația 

de pompieri. Acest drum va fi reparat adițional la 

proiectul de reconstrucție și modernizare a 

traseului Sărăteni-Soroca cu o lungime de 93 de 

km, inclus în cadrul Programului Compact. 

Corporația Provocările Mileniului a aprobat 

decizia  de a reconstrui drumul de acces la stația de 

pompieri pentru a completa asistența oferită 

 

 

  

de Guvernul    SUA   pentru      reparația    

stației   de pompieri din Soroca, efectuată cu 

participarea Oficiului SUA pentru cooperare 

în domeniul apărării. 

Ghenadie Macovei, șeful Unității de 

pompieri și salvatori din raionul Soroca, a 

menționat că în prezent stația dispune 7 

vehicule funcționale care se deplasează nu 

doar în orașul Soroca, dar și în alte peste 60 

de localități din raion.  

Ghenadie Macovei a precizat că un drum 

bun este esențial pentru pompieri, deoarece 

calitatea drumului influențează în primul 

rînd timpul de intervenție a pompierilor, dar și 

starea tehnică a transportului, cantitatea de 

combustibil utilizat etc. 

Șeful Unității de pompieri și salvatori din raionul 

Soroca a apreciat foarte mult reconstrucția 

drumului de acces spre stația de pompieri, dar și 

reabilitarea traseului Sărăteni-Soroca, care va ajuta 

salvatorii să intervină operativ în cazuri de urgență. 

Programul Compact va reconstrui suplimentar drumul de acces la 

stația de pompieri din Soroca 
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Companiile de construcție care vor reabilita 93 de 

km pe traseul Sărăteni-Soroca sînt în plin proces de 

mobilizare a echipamentului și echipelor care vor 

reconstrui drumul. 

Pînă în prezent, în Republica Moldova au fost 

introduse zeci de unități de echipament: 

camioane,  buldozere, excavatoare, turnuri de 

lumină, compresoare, compactoare pentru sol, 

uzină de emulsie, autobasculante, automacarale etc. 

Anatol Usatîi, directorul proiectului reabilitarea 

drumui a precizat, că la moment nu poate fi 

prezentată a cifră exacta a echipamentului ajuns în 

Moldova, deoarece zilnic companiile de construcție 

trec prin vama moldovenească noi unități de 

echipament. 

Majoritatea echipamentului aparține consorțiul de 

companii turcești ONUR Taahhnut Tasimacilik Ve 

Ticaret Ltd. Sti. și SUMMA Turizm Yatirimciliği 

A. Ș., care va reabilita 44,9 km, începînd de la 

intersecția Sărăteni pînă la intrarea în or. Ghindeşti. 

Compania austriacă Strabag AG., care va reabilita 

48,1 km de la intrarea în or. Ghindeşti pînă la 

intersecția Drochia (intersecţia drumului R7 cu  

 

 

 

R9), dispune deja de o bună parte a echipamentului 

necesar, deoarece în prezent este implicată în 

reconstrucția altei porțiuni de drum din Moldova. 

Anatol Usatîi a menționat că toate companiile 

implicate în reconstrucția drumului Sărăteni-

Soroca sînt la etapa finală de mobilizare și vor 

putea demara lucrările de reconstrucție în luna 

septembrie. 

Pentru reconstrucția drumului Sărăteni-Soroca au 

fost semnate contracte în valoare de circa 49,4 mil 

USD, cu consorțiul de companii turcești ONUR 

Taahhnut Tasimacilik Ve Ticaret Ltd. Sti. și 

SUMMA Turizm Yatirimciliği A. Ș.  și în valoare 

de 43,2 mil USD cu compania austriacă Strabag 

AG.   

De asemenea, FPM Moldova a încheiat contracte 

pentru supravegherea lucrărilor de construcție cu 

compania italiană IRD Engineering SRL în valoare 

de circa 3,29 mil USD și cu compania franceză 

Louis Berger SAS în valoare de 3,26 mil USD. 

 

 

Echipamentul necesar pentru reconstrucția drumului Sărăteni-

Soroca a ajuns în Moldova 
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Reprezentanții companiilor care sînt antrenate în 

reabilitarea drumului Sărăteni-Soroca au fost 

informate la inițiativa FPM Moldova despre 

cerințele sociale și de mediu aplicate pentru toate 

proiectele implementate în cadrul Programului 

Compact. 

În ședință au fost prezentate cerințele specifice pe 

care urmează să le ia în considerare fiecare 

companie locală sau internațională care execută 

lucrări de construcție sau de supraveghere. 

Cerințele respective se referă la evitarea sau 

diminuarea impactului inevitabil al lucrărilor de 

construcție cum ar fi  zgomotul, accesul anevoios 

la proprietăţi, comunicare dificilă sau chiar 

nemulţumiri din partea populaţiei locale în legătură 

construcţia drumului. Acestea și alte cerințe menite 

să asigure un climat social normal în localitățile 

tranzitate de traseu, nu este doar o condiție impusă 

de legislație, ci reprezintă un set de principii de 

care se ghidează  Corporația Provocările Mileniului 

în fiecare țară în care sînt implementate programe 

Compact. 

În conformitate cu Planul de Management al 

aspectelor sociale și de mediu al FPM Moldova, 

companiile vor trebui să întreprindă o serie de 

acțiuni pentru a exclude cazuri de trafic a ființelor 

umane   în   localitățile   în   care   urmează   a   fi  

 

 

 

desfășurate lucrări, fie că este 

vorba de exploatarea sexuală, 

muncă forțată sau alte forme 

de exploatare a persoanelor. 

Astfel, aceste politici  

urmăresc filosofia ca 

îmbunătățirile de infrastructură 

la nivel de comunitate să nu 

aducă cu sine consecințe 

negative de ordin social, în 

special pentru anumite 

categorii vulnerabile de 

persoane cum ar fi: copii și 

femei. 

Cu referire la aspectele de 

mediu, participanții la 

eveniment au fost familiarizați 

cu procedurile specifice de protecție a mediului și 

reducere a impactului negativ al tuturor lucrărilor 

asupra florei și faunei din localitățile tranzitate de 

drumul reabilitat.  

Printre condițiile imperative de protecție a 

mediului sînt cele care vizează stocarea deșeurilor, 

utilizarea și menținerea anumitor tipuri de 

echipamente și rețele inginerești etc.  Respectarea 

normelor ecologice va fi supravegheată sistematic 

în vederea neadmiterii unor acțiuni care ar putea 

produce un impact ireversibil asupra mediului 

înconjurător. 

Pentru a respecta cerințele sociale și de mediu, 

companiile vor desfășura acțiuni de informare a 

populației și consultare a liderilor locali, 

distribuirea unor publicații relevante, instalarea 

panourilor informative, precum recepționarea și 

soluționarea eventualelor alegații ale locuitorilor 

sau altor persoane care vor fi afectate de lucrările 

de șantier.  

Pe durata lucrărilor de reconstrucție, FPM 

Moldova va organiza întrevederi periodice cu 

reprezentanții contractorilor pentru  a monitoriza 

respectarea acestor cerințe și a identifica soluțiile 

eficiente pentru respectarea cerințelor sociale și de 

mediu. 

Cerințele sociale și de mediu – imperative de lucru pentru companiile 
implicate în reconstrucția drumului Sărăteni-Soroca  
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Cinci companii internaționale din SUA, Germania, 

Serbia și Romania au participat în competiția 

anunțată de FPM Moldova în perioada 31 iulie - 24 

august pentru achiziționarea echipamentului de 

monitorizarea în timp real a nivelului apelor de 

suprafață pentru unele rîuri din Republica 

Moldova.  

În următoarele săptămîni o echipă de experți va 

evalua ofertele propuse de companiile participante 

în concurs și va selecta compania cîștigătoare. 

Echipamentul urmează să fie livrat și instalat pînă 

la finele anului 2012. 

 

 

 

Compania cîștigătoare urmează să livreze senzori 

de nivel (presiune și radar), temperatură, 

înregistratorul și transmițătorul de date în timp real, 

mire hidrometrice. De asemenea, este solicitat și un 

set de echipament hidrologic pentru efectuarea 

studiilor hidrologice, care va fi transmis Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat.  

Echipamentul de monitorizare în timp real a 

nivelului apelor de suprafață va fi instalat pe  rîul 

Nistru la Naslavcea, Unguri, Soroca, Rezina și 

Vadul lui Vodă, pe rîul Ichel la Goian, rîul Bîc la 

Merenii Noi și rîul Botna la Căușeni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Companii internaționale și-au propus ofertele pentru livrarea 
echipamentului de monitorizarea în timp real a nivelului apelor din 
Moldova 


