
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrările de reabilitare a sistemului de irigare Lopatna efectuate din fondurile 

Programului Compact al Guvernului SUA s-au încheiat. Reconstrucția și 

modernizarea sistemului de irigare Lopatna pentru care s-au alocat circa 3,6 

milioane USD va permite irigarea a peste 500 de hectare de teren agricol, 

prelucrate de fermieri din satele Lopatna, Jora de Jos, Jora de Sus și Jora de 

Mijloc. 

Sistemul de irigare Lopatna este al doilea sistem reabilitat în cadrul Programului 

Compact, din cele 10 sisteme selectate pentru a fi modernizate. Noul sistem de 

irigare este unul performant care oferă posibilitate fermierilor să-și irige 

terenurile în funcție de necesități și cu cheltuieli reduse. Lucrările de reabilitarea 

au inclus reconstrucția stației de pompare și dotarea acesteia cu trei pompe 

moderne și econome din punct de vedere al consumului de curent electric și 

echipament electronic de control. De asemenea, au fost instalați circa 25 de km 

de țevi din oțel și polietilenă cu o durată de  viață de peste 50 de ani.  

Totodată, în cadrul sistemului de irigare Lopatna a fost restabilit bazinul de 

acumulare de circa 1000 metri cubi care va reduce la zero scurgerile de apă și va 

permite exploatarea cu costuri minime de menținere pe un termen foarte  
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îndelungat. Noul sistem le permite agricultorilor să 

extindă suprafața irigată cu investiții proprii cu 300 

de hectare, adițional celor 500 de ha, incluse în 

proiect. 

Sistemul de irigare Lopatna reabilitat va fi transmis 

în proprietate Agenției de Stat ”Apele Moldovei”, 

dar va fi gestionat de circa 500 de producători 

agricoli asociați în cadrul Asociației Utilizatorilor 

de Apă pentru irigare. În prezent în aria sistemului 

de irigare circa 700 de persoane dețin terenuri 

agricol.  

Pînă la reabilitare, sistemul de irigare, construit în 

anii 70 ai secolului trecut, era uzat fizic și moral, 

funcționa la capacități reduse sau staționa. 

Conductele din azbociment, poluante pentru 

mediu, nu asigurau funcționarea în siguranță a 

sistemului și provocau pierderi din cauza 

scurgerilor mari de apă dar  și a costurilor înalte de 

menținere a rețelei de distribuție. 

Actualmente, rămîn în proces de reabilitare 4 

sisteme de irigare pe Nistru (Jora de Jos, Puhăceni, 

Roșcani și Coșnița) și alte 4 sisteme de irigare pe 

rîul Prut (Blindești, Grozești, Leova și Chircani-

Zîrnești). Aceste sisteme vor fi date în exploatare 

în prima jumătate a anului 2015. Pentru reabilitarea 

celor 10 sisteme în cadrul Programului Compact au 

fost alocate circa 80 milioane USD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Am ales să activez în agricultură. Nu am vrut să 

plec peste hotare, nici să activez într-un alt 

domeniu”, spune tînărul antreprenor de 33 de ani 

Ștefan Popa de la Cornești, Ungheni.  

După absolvirea Facultății de Economie de la 

București a decis să revină în țară și să preia 

afacerea de familie în domeniul producerii 

legumelor, dezvoltată pe parcursul a zeci de ani de 

tatăl său. A creat întreprinderea SC ”Prut Umpex” 

și a cultivat tradițional primele terenuri cu legume, 

dar rezultatele obținute nu erau cele pe care și le-a 

dorit.  

”În anul curent am schimbat abordarea și am 

început să producem legume conform noilor 

tehnologii. Am obținut rezultate foarte bune – circa 

95 tone de ceapă la hectar. Am fost nevoiți să 

arendăm terenuri în satul Cucuruzeni, Orhei, pentru 

că zona noastră este problematică în ceea ce ține de 

accesul la apă pentru irigare. Am decis să investim 

într-o regiune cu riscuri mai mici și am instalat la 

cîmpul cu legume un sistem de irigare prin 

picurare”, relatează tînărul.  

Activitatea de ambalare și distribuire a legumelor 

întreprinderea a început-o cu doi ani în urmă. 

Inițial, sortarea legumelor se făcea manual, iar 

ambalarea cu ajutorul unui utilaj foarte simplu, 

Un tînăr de la Ungheni vinde legume în toate rețelele de supermarket 

din țară, dar și în România 
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achiziționat cu 6 mii de euro. Totuși, aceasta 

presupunea implicarea unui număr de 30 de 

muncitori care reușeau să sorteze zilnic o cantitate 

de 7 tone de legume – prea mică pentru a face față 

cererii de pe piață.  

”În momentul în care am încheiat primele contracte 

cu rețelele de supermerket din Chișinău a apărut 

ideea că trebuie să ne extindem, să progresăm la 

capitolul ambalaj. Am decis că trebuie să depunem 

eforturi, să facem investiții și să mergem în pas cu 

standardele pe care le-am văzut în țările europene, 

dar nu dispuneam încă de resursele necesare”, a 

relatat Ștefan Popa.  

În anul 2014, întreprinderea a început să lucreze cu 

rețelele de supermarket din România, a încheiat un 

contract cu Metro România pentru livrarea cepei. 

La etapa inițială, a întîmpinat dificultăți mari la 

capitolul ambalaj și asigurărea calității. A fost un 

imbold pentru ”Prut Umpex”. Conducătorul 

întreprinderii a decis să achiziționeze o linie de 

sortare și ambalare care să le ofere condiții mai 

bune de activitate. 

Ștefan Popa a accesat un credit de 123 mii euro 

prin intermediul Programului Compact. A fost 

suma de care mai avea nevoie pentru a procura și a 

instala linia automatizată de sortare și ambalare a 

legumelor care a costat 431 mii euro. 

 

”Creditul Compact mi s-a părut cel mai avantajos 

pentru că acorda și o serie de facilități referitor la 

scutirea de taxe, dar și rata dobînzii foarte 

atractivă. Recunosc că a trebuit să muncim pentru a  

obține aceste facilități. Din păcate, în prezent, fără 

ajutor din partea proiectelor, dar și a statului 

producătorii agricoli nu reușesc să facă investițiile 

necesare. Cu ajutorul Programului Compact am 

reușit să cumpărăm cea mai performantă linie de 

sortare a legumelor din Moldova”, afirmă 

antreprenorul.  

Legumele comercializate de SC ”Prut Umpex” sunt 

de producție proprie, dar și colectate de la 

producătorii mari de legume din Moldova care, în 
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urma introducerii embargoului la producția de 

origine vegetală de către Rusia, întîmpină mari 

probleme la comercializare producție. Calitatea 

legumelor livrate este strict verificată în primul 

rînd de SC ”Prut Umpex”, iar apoi de rețelele de 

magazine.  

”Ambalăm și comercializăm ceapă, morcov, cartof 

și sfeclă roșie. Suntem foarte solicitați, dar nu ne 

putem asuma riscul de a vinde produse necalitative. 

Investim și sperăm să obținem succese. Acum 

traversăm o perioadă mai dificilă, investițiile sunt 

mari, dar cred că vom depăși toate greutățile”, 

spune tînărul antreprenor.  

Linia de sortare și ambalare instalată recent, 

asigură un aspect comercial atractiv al mărfii, dar 

oferă și condiții de lucru mai bune pentru cei 9 

angajați ai SC ”Prut Umpex”. Fiecare sac cu 

legume este cîntărit și ambalat automat. Marjă de 

eroare nu există. Capacitatea maximă de 

împachetare este de 100 tone/zi, ceea ce le-ar 

permite, în viziunea antreprenorului, să livreze 

legume către toate magazinele Metro din Europa. 

SC ”Prut Umpex” nu a avut relații comerciale cu 

piața rusă, deci nu a fost afectată de embargoul 

impus de această țară. La îndemnul părinților, 

dezamăgiți de comportamentul pe care l-au avut 

mereu din partea partenerilor ruși, 

 

 

 

Proiectul ACED organizează seminare de instruire 

pentru producătorilor agricoli din zona sistemelor 

de irigare reabilitate în cadrul Programului 

Compact.  

Instruirile sunt axate pe subiecte actuale pentru 

membrii Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru 

Irigare (AUAI): calitatea apei pentru irigare, 

cerințele de irigare la diverse culturi, momente 

importante la alegerea sistemelor de irigare. 

Primele evenimente au fost organizate recent la 

Jora de Mijoc și Criuleni. 

Raisa Lozan, specialist al Laboratorului calitatea 

mediului, Institutul Ecologie și Geografie a relatat 

producătorilor agricoli despre importanța și 

necesitatea irigării. Ea afirmă că irigarea nu trebuie 

să afecteze fertilitatea solului, deși apa pentru 

irigare poate duce în anumite cazuri nu numai la 

Ștefan Popa s-a orientat din start către piața 

europeană – cu cerințe foarte mari, dar stabilă. 

”În anul curent am exportat și mere în rețeaua 

Metro România, dar am întîmpinat greutăți din 

cauza că nu am avut capacități de sortare a merelor 

după culoare. Este destul de greu ca producătorii 

din Moldova să poată oferi în prezent calitatea I 

sau Premium. Manual este ireal să sortăm. În acest 

caz, putem vinde în supermarkete marfa 

necalibrată, dar la prețuri foarte reduse. Am văzut 

diferența de preț atunci cînd am livrat la Metro 

România calitatea I, dar recepția s-a făcut după 

calitatea a III-a, doar pentru că merele nu au fost 

sortate după culoare.  

Planificăm să facem investiții adiționale pentru ca 

să instalăm o linie de sortare și ambalare pentru 

fasole, să achiziționăm și o combină de colectat 

fasole. Dorim să construim un frigider cu o 

capacitate de 6 mii tone, unde vom amenaja și 

spațiu potrivit pentru ambalarea legumelor și 

fructelor”, spune antreprenorul. 

Ștefan Popa afirmă cu mîndrie că vrea să 

contribuie la dezvoltarea agriculturii Republicii 

Moldova. Consideră că agricultura este domeniul 

cu cele mai multe riscuri, dar poate fi și profitabilă, 

dacă respecți tehnologia și te asiguri de calamități.  

 

 

 

îmbogățirea solului cu săruri, dar și la sărăcirea lui. 

Calitatea apei pentru irigare este determinată de 

mai mulți factori, cum ar fi: 

- Gradul de mineralizare și natura sărurilor 

dizolvate; 

- Temperatura și gradul de aerație; 

- Cantitatea și calitatea materiilor în 

suspensie. 

Raisa Lozan afirmă că în urma testelor de laborator 

s-a stabilit că atît la Criuleni, cît și la Jora de 

Mijloc apa din rîul Nistru posedă calități excelente 

pentru a fi utilizată pentru irigare. Conținutul de 

săruri nu depășește norma admisibilă. Specialistul 

afirmă că analiza fizico-chimică a apei trebuie 

făcută odată pe an deoarece calitatea apei nu 

rămîne constantă în timp. Pentru aprecierea calității 

apei pentru irigare este obligatoriu să se facă 

La Criuleni și Jora de Mijloc apa posedă calități excelente pentru irigare  
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periodic analiza chimică a apei, deoarece 

compoziția apei se modifică, sub influența 

factorilor de mediu și antropogeni, în acest context 

fiind important să se cunoască nu numai 

mineralizarea apei, dar și compoziție chimică a ei 

după anionii și cationii sărurilor minerale. 

Costul unei analize complete este de circa 1280 lei. 

Analizele pot fi făcute și la centrele de medicină 

preventivă din centrele raionale dacă acestea sunt 

acreditate de Moldova Standard. O singură analiză 

ar fi suficientă pentru toți membrii Asociației 

Utilizatorilor de Apă.  

Nicolae Sîrcu, consultant național sisteme de 

irigare în cadrul ACED, a prezentat i tipurile de 

sisteme de irigare, avantajele irigării prin picurare, 

cerințele de irigare la diverse culturi, dar și 

elementele cheie ale unui sistem de irigare. 

 

 

 

 

 

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare 

(AUAI) Coșnița a fost creată în anul 2011 la 

inițiativa producătorilor agricoli din localitățile 

Pîrîta și Coșnița cu suportul Programului Compact.  

”Am format asociația cu scopul de a obține un cost 

mai mic al apei pentru irigare, comparativ cu cel de 

la Stațiunea Tehnologică de Irigare Dubăsari. La 

moment avem 1620 de membri, dintre ei au 

posibilitate de a iriga 28. După lansarea sistemului 

de irigare numărul producătorilor care vor iriga 

terenurile va crește. În anul 2012 am participat la o 

vizită de studiu în Portugalia, am avut atunci 

ocazia să văd cum lucrează AUAI la ei. Consider 

”La proiectarea unui sistem de irigare se va ține 

cont de suprafața zonei în lucru, tipurile de culturi 

prezente, nevoile specifice ale plantelor cultivate, 

condițiile de mediu și sol existente, specificațiile 

tehnice ale echipamentelor de irigare, sursa de apă 

și valoarea disponibilă investiției”, a spus 

specialistul. 

El a afirmat că normele de irigare pentru culturile 

agricole depind de specia plantei și tehnologia de 

cultivare aplicată, dar și de regimul hidrologic 

natural al anului. 

Ulterior, producătorii agricoli, membri ai AUAI, 

vor fi instruiți și în alte aspecte ce țin de procesul 

agricol, cum ar fi calitatea solului, înființarea 

plantațiilor, producerea legumelor, construcția 

serelor.  

 

 

 

că este mai bine să fim asociați pentru că sinecostul 

apei se micșorează semnificativ”, consideră 

președintele AUAI Coșnița, Vladimir Ciubuc.  

El afirmă că pînă la fondarea asociației agricultorii 

achitau 3,5 lei pentru un metru cub de apă, acum 

prețul a scăzut pînă la 2,27 lei.  

Dl Leonid Rebeja este producător agricol din satul 

Coșnița și gestionează 10 hectare de teren agricol 

pe care cultivă tradițional: varză, cartofi, porumb 

zaharat, ceapă. În ultimii zece anii agricultorul nu a 

avut posibilitate să-și irige terenurile. ”În anii 

precedenți nu am irigat pentru că stația de pompare 

din zona terenurilor pe care le prelucrez nu 

lucrează. Acum ea este în proces de reconstrucție. 

Lăsăm culturile la mila Domnului, dacă ploua- 

aveam roade, dacă era secetă – înregistram 

pierderi. Fără irigare nu facem noi agricultură, iar 

asocierea ne permite să obținem un preț mai mic 

pentru apă”, spune Leonid Rebeja. El consideră că 

în momentul în care sistemul de irigare reabilitat va 

fi dat în exploatare, vor crește recoltele, dar și 

numărul membrilor activi ai AUAI. ”Avem multe 

terenuri neprelucrate în sat, dacă vom avea 

posibilitatea să irigăm, oamenii vor începe să le 

prelucreze”, afirmă optimist agricultorul. 

În anul 2014 AUAI Coșnița a înregistrat primele 

succese, deși sistemul de irigare este încă în proces 

Membrii AUAI Coșnița își extind constant suprafețele irigate  
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de reabilitare. Dacă în 2013 a fost irigată o 

suprafață de 433 ha, în anul curent au fost irigate 

665,3 ha.  

”Interesul producătorilor agricoli pentru irigare 

este în creștere. În anul precedent au fost pompați 

circa 256 mii metri cubi de apă, iar în anul 2014 – 

405 mii metri cubi,” spune directorul executiv al 

asociației de la Coșnița, Nicolae Rusu.  

Directorul menționează că diferența între stațiune 

tehnologică și asociație este foarte mare. În 

perioada cînd producătorii lucrau cu STI-urile 

apăreau probleme cu pornirea stațiunilor de 

pompare. ”Pe lîngă prețul mai mic la apă, membrii 

asociației mai au un avantaj - cei care au utilizat 

servicii de irigare, primesc subvenții de la stat  

 

 

 

 
 

După semnarea proceselor-verbale privind 

finalizarea substanțială a lucrărilor de construcție 

de-a lungul traseului de 93 de km Sărăteni-Soroca 

acesta a fost deschis în totalitate pentru circulație. 

Lucrările de menținere a traseului urmează a fi 

efectuate de către Administrația de Stat a 

Drumurilor.  

În prezent se lucrează la crearea  Comisiei de 

recepție, care după perioada de un an de notificare 

a eventualelor defecte, va realiza recepția finală a 

drumului reabilitat, conform prevederilor legislației 

naționale în domeniu. Pe perioada de iarnă toate 

eventualele defecțiuni urmează a fi identificate și   

pentru energia electrică folosită – la stațiunile cu 1 

nivel - 50% din energia folosită și la cele de 2 

nivele – 80%. În anul 2014 membrii asociației vor 

primi pentru energia electrică consumată la irigarea 

terenurilor – 267 917 lei. Banii vor fi repartizați 

fiecărui agent economic”, spune Nicolae Rusu.  

Reabilitarea sistemului de irigare Coșnița va 

permite irigarea a 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, realizarea sistemelor de aspirație a apei cu 

protecția populației piscicole a rîului Nistru etc. 

 

 

 

documentate, și dacă va permite procesul 

tehnologic, acestea vor fi înlăturate în timpul 

sezonului rece sau după caz, în primăvară.  

Pe durata perioadei de notificare a defecțiunilor, 

FPM Moldova în comun cu companiile 

internaționale care supraveghează calitatea 

drumului, vor urmări îndeaproape toate procesele 

legate de lucrările de menținere și de depistare a 

defecțiunilor. Avînd în vedere impactul negativ al 

iernii asupra infrastructurii drumurilor, FPM 

Moldova a inițiat mai multe discuții cu Ministerul 

Transportului și Administrația de Stat a Drumurilor 

privind necesitatea întreținerii adecvate a noului 

traseu, adaptării tehnicii de deszăpezire la 

specificul traseului Sărăteni-Soroca și asigurării 

calității materialului antiderapant care va fi utilizat 

pe durata sezonului rece.  

Menținerea drumurilor de interes local, construite 

cu suportul Programului Compact în localitățile din 

aria traseului Sărăteni-Soroca, vor fi îngrijite de 

către autoritățile locale de comun acord cu 

instituțiile de menire socială spre care acestea 

acced. Perioada de notificare a defecțiunilor va 

dura pînă în noiembrie 2015, după care drumul 

Sărăteni-Soroca va fi transmis în gestiune finală 

către Administrația de Stat a Drumurilor. 

FPM Moldova va monitoriza riguros activitatea de menținere a 

drumului Sărăteni –Soroca pe perioada de iarnă 
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Odată cu lansarea drumului Sărăteni-Soroca, FPM 

Moldova urmează să asigure realizarea mai multor 

acțiuni ce urmăresc respectarea normelor ecologice 

în contextul lucrărilor realizate pe traseul reabilitat.  

Astfel, în conformitate cu responsabilitățile 

asumate privind protecția mediului ambiant,  se 

află în proces de finalizare lucrările de amenajare a 

13  fîntîni, amplasate de-a lungul traseului, care au 

fost strămutate pe motivul extinderii  drumului.  

Noile fîntîni vor fi dotate cu  pompe manuale, ceea 

ce va exclude  riscul poluării apei din fântană prin 

contact cu aerul. De asemenea, companiile de 

construcție  urmează să monitorizeze cum se 

dezvoltă cei circa 5 mii de copacii plantați în aria 

drumului pentru a replanta în primăvară copacii 

care nu se vor prinde.  

În scopul prevenirii eroziunilor și alunecărilor de 

sol, companiile de construcție vor planta iarbă pe 

taluzuri (debleie şi ramblee) şi pe porțiunile de 

acostamente şi ariile adiacente traseului pentru a 

consolida straturile de sol fertil.  În zonele cu risc 

sporit de eroziune și alunecări de teren se vor  

 

 

 

planta arbuști și arbori pentru întărirea stratului de 

sol fertil de pe pante  - acțiuni care vor fi realizate 

preponderent pe porțiunea drumului de la 

Ghindești pînă la Soroca, unde aceste riscuri sunt 

mai mari, din cauza specificului solului din aceste 

localități.  

Ambii contractori urmează să închidă locurile 

pentru depozitarea temporară a materialelor de 

construcţie şi locurile de depozitare permanentă a 

surplusului de pământ excavat şi deşeuri de 

construcţie. Procedura cuprinde nivelarea unde este 

cazul, plantarea copacilor şi înierbarea sau  

curăţirea locului de materiale de construcţie şi dacă 

este cazul, urmează să fie aşternut  un strat de sol 

fertil. Nu toate locaţiile au fost finalizate. Deşeurile 

periculoase sunt în permanenţă colectate de 

companii autorizate pentru reciclare/reutilizare 

(ulei, filtre de ulei şi aer, acumulatoare, 

cauciucuri). 

Totodată, companiile de construcție sunt implicate 

în procesul activ de salubrizare a locaţiilor unde a 

fost amplasat temporar echipamentul și materialele 

de construcție. Toate locaţiile trebuie aduse la 

condiţiile de până la începerea lucrărilor.  

Inspectoratele teritoriale de mediu, sănătate 

publică, situații excepționale vor preaviza 

finalizarea lucrărilor de-a lungul traseului. Avizele 

lor vor fi puse la dispoziția Comisiei de recepţie a 

lucrărilor. Adițional, FPM Moldova va efectua un 

audit de mediu intern al obiectelor de infrastructură 

în 2015  pentru a evalua eficiența și eficacitatea 

măsurilor de protecție de mediu întreprinse pe 

durata lucrărilor de reabilitare a drumului.  

Responsabilitățile de protecție a mediului ambiant odată cu inaugurarea 
drumului Sărăteni-Soroca continuă 
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