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În studiul respectiv sunt expuse rezultatele evaluării stării actuale de dezvoltare a sectorului de
irigare în Republica Moldova. Scopul de bază al studiului constă în analiza stării şi elucidarea
perspectivelor de dezvoltare pentru AUA pentru irigare din Republica Moldova.
Studiul a fost efectuat în perioada Iunie - Septembrie 2009 de către Federaţia Naţională a
Agricultorilor din Moldova „AGROinform” în parteneriat cu CNFA/PDBA. AGROinform
deţine expertiză în domeniul AUA: (1) a. 1999 - Crearea AUA Vionela Plus şi elaborarea
broşurii metodologice „Asociaţiile Utilizatorilor de Apă în Republica Moldova”; (2) a. 2000 –
Organizarea mesei rotunde pentru discutarea problemei legate de irigare cu toţi actorii
implicaţi şi elaborarea propunerilor; (4) a. 2007 – Crearea Cooperativei de marketing/AUA
Vegetal – Com; (5) a. 2008 Elaborarea Ghidului „Asocierea Utilizatorilor de Apă pentru
Irigaţii” în parteneriat cu PDBA şi Agenţia Apele Moldovei; (6) a. 2008-2009 – Organizarea a
17 seminare tematice în parteneriat cu PDBA şi Apele Moldovei cu participarea a 442
participanţi, (7) a. 2009 - Facilitarea creării a 6 AUA în rezultatul seminarelor; (8) a. 2009 –
Elaborarea propunerilor cu privire la proiectul legii Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă.
Rezultatele studiului sunt o sursă de referinţă pentru identificarea domeniilor şi necesităţilor
de asistenţă la dezvoltarea sectorului de irigare în Republica Moldova şi, în special, la crearea,
asistarea şi dezvoltarea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare.
Toate constatările, interpretările şi concluziile acestui studiu aparţin în întregime autorilor şi
nu pot fi atribuite, sub nici o formă, organizaţiilor care au contribuit la realizarea acestui
studiu.

Chişinău, Republica Moldova, Septembrie 2009

2

Studiu privind starea şi perspectivele de dezvoltare ale Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru irigare în RM

Abrevieri
AG

Adunarea Generală

APL

Autorităţile publice locale

AUA

Asociaţie a Utilizatorilor de Apă

CA

Consiliul de Administrare

PDBA

Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol

IFAD

Fondul Internaţional de Dezvoltare a Agriculturii

2KR

Proiectul Creşterii Producţiei Alimentare

RISP

Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale

FAO

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie

FNAM „AGROinform”

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova
„AGROinform”

GŢ

Gospodărie Ţărănească

CÎ

Cooperativă de Întreprinzători

OO

Organizaţie Obştească

SRL

Societate cu Răspundere Limitată

CAP

Cooperativă Agricolă de Producere

SA

Societate pe Acţiuni

SI

Sistem de Irigare

STI

Staţiune Tehnologică pentru Irigare

RM

Republica Moldova

Evoluţia ratelor de schimb
Referinţă

Anii
2006

2007

2008

1 dolar S.U.A. = lei R. Moldova

13.2076

11.4717

10.2490

10.9859

1 Euro = lei R. Moldova

16.9773

16.4282

13.8352

14.9203
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Sumar
Scopul de bază al studiului constă în analiza stării şi elucidarea perspectivelor de dezvoltare
pentru Asociaţiile Utilizatorilor de Apă (AUA) pentru irigare din Republica Moldova.
Informaţia necesară pentru pregătirea prezentului raport a fost selectată de la Proiectul
PDBA/CNFA, Agenţia de Stat „Apele Moldovei”. De asemenea, la elaborarea documentului
au fost utilizate informaţii analitice colectate în urma unui sondaj realizat la 29 AUA pentru
irigare. (Anexa 1).
Datorită amplasării sale geografice, Republica Moldova este expusă calamităţilor naturale.
Frecvenţa mare a anilor secetoşi şi cu temperaturi extreme face ca producţiile potenţiale să fie
semnificativ mai mici decât în vestul Europei. Având în vedere faptul că pentru obţinerea
recoltelor relativ stabile, în condiţiile Moldovei sunt necesare precipitaţii anuale în mărime de
750-800 mm. În baza datelor statistice se constată în ultimii ani un deficit acut de precipitaţii
naturale mai ales în regiunile de centru şi de sud. Practicarea agriculturii în aceste condiţii este
problematică fără aplicarea irigaţiei.
Moldova reprezintă una din ţările slab asigurată cu resurse de apă. Capacitatea de irigare a
surselor de apă existente este de circa 700 mii hectare. Pentru asigurarea securităţii alimentare
a ţării este necesară obţinerea unor recolte stabile pe terenuri irigabile pe o suprafaţă de 300
mii hectare. În acest context, este necesară asigurarea cu irigaţii la prima etapă a plantaţiilor
de livezi intensive şi super-intensive pe o suprafaţă de circa 40 mii hectare, a plantaţiilor de
viţă de vie pe o suprafaţă de 30 mii hectare, a plantaţiilor legumicole şi leguminoase pe o
suprafaţă de 70 mii hectare, de culturi furajere – 100 mii hectare, culturi tehnice – 20 mii
hectare şi culturilor de prima grupă – 40 mii hectare.
În anul 2008 au funcţionat 83 de staţii de pompare (subordonate Agenţiei „Apele Moldovei”),
care au asigurat irigarea a 57 mii hectare. Suprafaţa totală irigată în anul 2008 a constituit 23.6
mii hectare, iar în perioada Ianuarie - Iulie anul 2009 - 29.2 mii hectare.
Necesitatea asocierii producătorilor agricoli pentru irigarea culturilor reiese dintr-o
multitudine de factori: economici, sociali, ecologici, tehnici, etc. În ansamblu, grupul asociat
pentru irigarea terenurilor agricole obţine un şir de privilegii şi beneficii. Această formă de
cooperare (asociere) are o răspândire limitată. Actualmente, în Republica Moldova sunt
înregistrate doar 32 de AUA pentru irigare.
Analiza activităţii celor 29 de AUA pentru irigare, denotă faptul, că managementul AUA
pentru irigare este la un nivel scăzut. Potenţialul AUA este doar pe o suprafaţă irigabilă de
cca. 8.2 mii hectare. 20 AUA (sau 69%) din cele 29 AUA sunt conectate la sisteme de irigare
centralizate şi irigă doar 5% din potenţialul sistemelor de irigare centralizate la care se referă.
Suprafaţa irigată ale celor 20 AUA constituie doar 2,314 hectare.
Crearea AUA se bazează pe cooperarea (asocierea) pe principii benevole ale fermierilor
pentru satisfacerea în comun a necesităţilor de irigare. Cele 29 de AUA au fost fondate de
1,723 de membri. În August 2009 numărul membrilor celor 29 AUA a crescut cu 52.9% şi
constituie 2,634 de membri (inclusiv 23 persoane juridice şi 2,611 persoane fizice). Femeile
constituie 24.8% din totalul membrilor AUA.
În plan regional, amplasarea AUA este diferită şi se concentrează, preponderent, în lunca
râurilor de bază Nistru şi Prut (asigură irigare conectată la sistem centralizat) şi lângă bazinele
acvatice mari (asigură irigare mică). Analizând amplasarea celor 29 AUA pentru irigare
constatăm, că 4 AUA activează în zona de nord, 14 AUA – zona de centru şi 11 AUA – zona
de sud a republicii.
Structura clienţilor în cadrul celor 29 AUA pentru irigare demonstrează, că preponderent de
serviciile de irigare beneficiază fermierii mici şi medii în proporţie de 98.4%. Totodată,
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analiza structurii suprafeţelor de irigare pe beneficiari, constatăm un tablou diferit cu cel al
clienţilor AUA. Această concluzie se explică prin faptul, că în structura suprafeţelor irigate
cea mai mare pondere o deţin fermierii mari 52.7% (suprafeţe mai mari de 50 hectare), iar
fermierilor mici şi medii le revine doar 47.3%.
În ultimi ani se constată o tendinţă de creştere a suprafeţelor irigate. În prezent, potenţialul
suprafeţelor irigabile ale celor 29 AUA constituie 8,243 hectare (zona de nord – 1,315
hectare, zona de centru – 3,651 hectare şi zona de sud – 3,277 hectare). Suprafaţa irigabilă ale
celor 29 AUA constituie doar 6.3% din totalul suprafeţelor irigabile ale Republicii Moldova.
Actualmente, în cadrul celor 29 AUA pentru irigare capacităţile sunt utilizate mai eficient în
comparaţie cu anii precedenţi. Subvenţionarea cheltuielilor pentru pomparea apei a contribuit
substanţial la creşterea suprafeţelor irigate şi utilizarea raţională a capacităţilor de irigare ale
AUA/SI. Această concluzie se explică prin faptul, că în anul 2009 potenţialul de irigare ale
celor 29 AUA este utilizat la 42.9. Totodată, în anii precedenţi acest indici a înregistrat
mărimi mai joase, constituind doar 27.2% în anul 2007 şi 40.9% în anul 2008.
În cadrul celor 29 AUA structura terenurilor irigate a fost constituită în felul următor pe tipuri de
culturi: preponderent s-au irigat legumele 1,936 hectare (54.7%), urmate de culturile de câmp
1,282 hectare (36.2%), plantaţiile multianuale 192 hectare (5.4%) şi cartof 131 hectare (3.7%).
În prezent, AUA beneficiază de asistenţă sau pot accesa finanţări multiple (sub formă de
credite, credite cu elemente de grant şi granturi), care poate fi grupate în două categorii: (i)
subvenţionarea cheltuielilor de pompare a apei şi subvenţii la procurarea echipamentului
pentru irigare în baza Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru
subvenţionarea producătorilor agricoli; şi (ii) proiecte de asistenţă internaţionale, care
finanţează revitalizarea şi dezvoltarea irigării terenurilor agricole. Principalele proiecte sau
organizaţii care oferă asistenţă financiară pentru fermieri la dezvoltarea irigării sunt: IFAD,
FAO, USAID, 2 KR, RISP/Banca Mondială.
În anul 2008 subvenţiile pentru compensarea cheltuielilor la pomparea apei pentru irigare au
fost accesate de 16 AUA (sau 55.2%) din 29 AUA şi a constituit doar 8.5% din totalul
subvenţiilor (anul 2006 – 8.7% şi anul 2007 – 7.2%).
Un rol important la crearea şi dezvoltarea AUA în Republica Moldova revine proiectelor
investiţionale şi organizaţiilor donatoare. În ultimii cinci ani doar 16 AUA au beneficiat de
asistenţă financiară (granturi şi fonduri investiţionale sociale cu element de grant). Suma
investiţiilor a constituit 15,765 mii lei (inclusiv: Programul IFAD – 13,800 mii lei, FAO –
972.6 mii lei şi alţi donatori 990.8 mii lei).
În baza chestionării celor 29 AUA s-a constatat, că aceste organizaţii mai necesită investiţii
pentru eficientizarea lucrului de irigare a terenurilor şi de mărire a suprafeţelor de irigare.
Suma cumulativă a necesarului de investiţii pentru dezvoltarea celor 29 AUA constituie peste
26.1 milioane lei. Cele mai solicitate domenii de asistenţă financiară sunt: crearea bazinelor
de acumulare a apei pentru irigare, procurarea pompelor, crearea traseelor pentru irigare,
instalaţii de irigare şi contorizarea beneficiarilor în cadrul AUA. Necesarul investiţiilor pentru
zonele de dezvoltare ale republicii constituie următoarea structură: zona de nord – 20.2%,
zona de centru – 50.1% şi zona de sud – 29.7%.
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I. Contextul general
Amplasarea continentală a Moldovei, expune teritoriul ei frecventelor secete sezoniere şi
variaţii ale temperaturilor, ceea ce generează variaţii anuale a recoltelor obţinute. Acest fapt
poate fi atenuat prin utilizarea irigării terenurilor agricole. Din acest motiv în perioada
sovietică au fost instalată o reţea dezvoltată de irigare.
Datorită poziţionării sale geografice şi
reliefului,
solului
şi condiţiilor
climaterice, teritoriul Moldovei este
expus calamităţilor naturale, ce apar
sub diferite forme în spaţiu şi timp.
Frecvenţa mare a anilor secetoşi şi cu
temperaturi extreme face ca producţiile
potenţiale să fie semnificativ mai mici
decât în vestul Europei.
Pentru obţinerea recoltelor relativ
stabile în condiţiile Moldovei sunt
necesare precipitaţii anuale în mărime
de 750-800 mm. Din tabelul 1
observăm un deficit acut de precipitaţii
naturale mai ales în regiunile de centru şi de sud, pentru detalii Anexa 2. Practicarea
agriculturii în aceste condiţii este problematică fără aplicarea irigaţiei.
Cantitatea anuală de precipitaţii în Republica Moldova, mm
Staţia şi anii de observare
Specificare
Cantitatea anuală de
precipitaţii, mm

Briceni

Chişinău

Cahul

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

800

683

618

773

638

564

480

466

513

367

517

444

Sursa: Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova

Reformele anilor 90 au condus la parcelarea excesivă a sectoarelor de teren. La 1 ianuarie
2009 în Republica Moldova activează 382.4 mii exploataţii agricole.
Numărul deţinătorilor de teren după formele organizatorico-juridice
Formele organizatorico-juridice

Anii
SA

CAP

SRL

GŢ

Total

2009

108

283

1,513

380,936

382,840

2008

109

259

1,344

386,208

387,920

2007

116

239

1,342

390,380

392,077

2006

104

147

1,292

378,070

379,613

În rezultatul implementării reformelor agrare, sistemele integre de irigare din fostele
întreprinderi colective au fost repartizate în contul cotelor valorice, devenind proprietatea
privată a fermierilor. Totodată, un punct negativ a fost, că nu s-a creat structuri capabile să le
administreze în acea perioadă. Aceasta a făcut multe sisteme de irigare impracticabile,
diminuând drastic suprafeţele agricole irigate.
După cum vedem în graficul de mai jos terenurile irigabile s-au diminuat drastic începând cu
anii 90. Totodată, din anul 2001 se constată o tendinţă pozitivă de revitalizare a sistemelor de
irigare. Actualmente, 83 de staţii de pompare a apei, unităţi subordonate Agenţiei de Stat
Chişinău, Republica Moldova, Septembrie 2009
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„Apele Moldovei”, pot asigura cu apă pentru irigaţii o suprafaţă de 57 mii hectare. Aceste
staţii au irigat fizic o suprafaţă de 23,6 mii hectare în anul 2008, iar în perioada ianuarie –
iulie 2009 o suprafaţă de 29,2 mii hectare.
Irigarea suprafeţelor fizice, mii ha
300
250
200
150
100
50
2009 7 luni

2008

2007
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2005

2004

2003
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2001

2000

1999
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1997
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1993

1992

1991

1990

1989

0

Sursa: Agenţia de Stat „Apele Moldovei

Starea tehnică actuală demonstrează necesitatea stringentă de restabilire a reţelei de aducţiune
a apei şi procurarea utilajelor noi de irigare a terenurilor agricole. Reprofilarea reţelelor
interne, precum şi înlocuirea utilajelor de pompare şi irigare potrivit regimului real al
proprietăţii funciare poate fi efectuat din contul mijloacelor proprii ale beneficiarului, sursele
creditare bancare, investiţiile din bugetul de stat sau donaţiile internaţionale.
Întreprinderile agricole mari pot accesa
mai lesne sursele financiare, inclusiv
dispun şi de posibilităţi proprii pentru a
efectua investiţii în restabilirea şi
reutilarea sistemelor de irigare. Pe când
cei cca. 381 mii de gospodării ţărăneşti
mici şi medii nu sunt capabile de acest
lucru. În acest context crearea şi/sau
dezvoltarea asociaţiilor utilizatorilor de
apă pentru irigare este unica soluţie
pentru a practica o agricultură modernă şi
durabilă.
În anul 2008 au funcţionat 83 de staţii de
pompare, unităţi subordonate ale Agenţiei „Apele Moldovei”, având posibilitate tehnică
pentru irigare a 57 mii hectare. Suprafaţa irigată pentru aceste staţiuni a constituit 23.6 mii
hectare în anul 2008 iar în perioada Ianuarie – Iulie a anului 2009 - 29.2 mii hectare.

II. Locul Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă în infrastructura de irigare
Din punct de vedere al asigurării cu resurse de apă, Moldova reprezintă una din ţările slab
asigurate. Teritoriul republicii este intersectat de o reţea destul de îngustă de văi ale râurilor
cu lungimea totală a râurilor de circa 16,000 km. Pe teritoriul republicii se scurg circa 3,260
Chişinău, Republica Moldova, Septembrie 2009
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de râuri şi râuleţe permanente şi intermitente (periodice) cu curent continuu şi sezonier. Toate
râurile aparţin sectorului de Nord-Vest al bazinului Mării Negre şi fie se varsă în mare fie sunt
afluenţi ai râurilor Nistru sau Dunărea. Direcţia generală de curgere a râurilor este de la NordVest spre Sud est, însă pentru afluenţii râurilor Prut şi Nistru este caracteristică direcţia spre
Sud-Vest. Capacitatea de irigare a surselor de apă existente este de circa 400 mii hectare
pentru râul Nistru, 70 de mii de hectare pentru râul Prut , 200 mii hectare pentru râul Dunărea.
În acelaşi timp există circa 780 de iazuri care
au o suprafaţa totală de circa 22,540 hectare,
cu volumul total de ape acumulate de
aproximativ 112.71 milioane de m3.
Capacitatea de irigare a acestor iazuri teoretic
poate constitui, în dependenţă de modalităţile
şi normele de irigare, cu luarea în vedere a
evaporaţiei şi filtraţiei circa 25-35 mii
hectare.
Astfel, potenţialul total al apelor existente în
Moldova ar permite irigarea a circa 700 mii
hectare.
În Republica Moldova suprafaţa totală a terenurilor cu destinaţie agricolă constituia cca.
1984.6 mii hectare la data de 1 ianuarie 2009.
Potenţialul resurselor de ape pentru irigare

2000
1800
1600
1400
1200
1000

1984.6

800
600
400

700

200
0
Suprafaţă potenţial
Suprafaţa totală a terenurilor
asigurată de totalul
agricole(ha)
resurselor de ape existente
pentu irigare (ha)

Sursa: Evoluţia pieţei funciare agricole în Republica Moldova, (Politici Publice ; Nr 4)

Suprafaţa terenurilor irigate în anii 90' a constituit 308 mii hectare. Pe aceste terenuri se
cultivau culturi legumicole (câte 0.8-1.2 mln. tone anual), furajere, cerealiere şi se obţineau
recolte programate. Ca rezultat al fenomenelor economice şi sociale, suprafaţa solurilor irigate
s-a micşorat către anul 2005 până la 16 mii hectare. În anul 2007 au fost irigate 34 mii
hectare. Actualmente, predomină irigaţia mică, cu utilizarea apelor râurilor mici şi lacurilor,
de regulă, de calitate nesatisfăcătoare, cu un grad de mineralizare mai mare de 1.0 g/l. Ca
rezultat, se manifestă salinizarea şi soloneţizarea solurilor
În Republica Moldova există 78 sisteme de irigare naţionale, care asigură irigarea terenurilor
pe o suprafaţă de 131,688 hectare. (Anexa 4)
În anul 2008 au funcţionat 83 de staţii de pompare, unităţi subordonate Agenţiei de Stat
„Apele Moldovei”, care asigură irigare conectată la sistem centralizat pe o suprafaţa de 57 mii
Chişinău, Republica Moldova, Septembrie 2009
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hectare. Suprafaţa totală irigată („irigare conectată la sistem centralizat” şi „irigarea mică”) în
anul 2008 a fost de 23.6 mii hectare, iar în anul 2009 (date de la 01.08.09) a constituit 29.2
mii hectare.
Distingem două tipuri de irigare în
republică: mică şi conectată la sistem
centralizat. Irigarea mică înseamnă irigarea
unei suprafeţe mai mici unde sunt folosite
sursele locale de apă – râuleţe, lacuri de
acumulare, fântâni şi izvoare. Practică acest
tip de irigare gospodăriile agricole mici,
inclusiv în sere şi pe loturile de lângă casă.
Irigare conectată la sistem centralizat se
defineşte ca o totalitate a obiectelor de
pompare, bazinelor de acumulare şi reţelelor
de distribuţie, care sunt gestionate de
Agenţia „Apele Moldovei” şi subdiviziunile
sale, unde drept izvor servesc sursele durabile de apă de calitate – râurile Nistru şi Prut, unele
râuri mici din nordul ţării, lacuri Dubăsari, Cahul ş.a.
În contextul celor menţionate, cele 29 de AUA existente pe întreg teritoriu al Moldovei (Anexa 3)
şi incluse în studiu către luna August 2009 au acoperit o suprafaţă irigabilă de cca. 8.2 mii hectare.
Dintre care 20 AUA din total sunt conectate la sisteme de irigare centralizate (administrate de
către Agenţia de Stat „Apele Moldovei”) cu suprafaţa irigabilă de 2,314 mii hectare. Aceste
asociaţii irigă doar 5% din potenţialul tehnic al sistemelor de irigare la care se referă (Anexa 5).
Ponderea suprafeţei irigate a AUA în totalul suprafeţei irigabile a SI

Sisteme de irigare

Bender
Polder 4 Zîrneşti
Toceni
Copanca
Talmaza
Caplani
Suvorov
Varniţa
Puhăcenii de Sus
Nistrean
Puhăceni
Coşerniţa
Şerpeni
Bălăureşti
Grozeşti
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

he ctar e

Suprafaţa irigabilă a AUA, ha

Suprafaţa irigabilă a SI, ha

În anul 2006 AUA au primit 8.7% din totalul Fondului de stat destinat subvenţionării irigării,
iar în anii 2007 şi 2008 respectiv 7.2% şi 8.5% din totalul subvenţiilor.
În anul 2009 AUA pentru irigare au încheiat doar 16 contracte cu staţiile tehnologice pentru
irigare, care sunt subordonate Agenţia de Stat „Apele Moldovei”. Pentru aceeaşi perioadă
Agenţia a încheiat 546 de contracte de livrare a apei agenţilor din Republica Moldova.
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Pentru asigurarea securităţii alimentare a ţării este necesară obţinerea unor recolte stabile pe
terenuri irigabile pe o suprafaţă de 300 mii hectare. În acest context, este necesară asigurarea
cu irigaţii la prima etapă a plantaţiilor de livezi intensive şi super-intensive pe o suprafaţă de
circa 40 mii hectare, a plantaţiilor de viţă de vie pe o suprafaţă de 30 mii hectare, a plantaţiilor
legumicole şi leguminoase pe o suprafaţă de 70 mii hectare, de culturi furajere – 100 mii
hectare, culturi tehnice – 20 mii hectare şi culturilor de prima grupă – 40 mii hectare (conform
datelor de la Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare).
Documentul de bază existent care stipulează perspectivele de dezvoltării sistemelor de irigaţii
este Strategia de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova
(2008-2015). În acest context, Strategia prevede reabilitarea sistemelor de irigare, reparaţia
digurilor de protecţie împotriva inundaţiei, construcţia sistemelor noi, curăţirea canalelor şi
colectoarelor de desecare. (Anexa 6)

III. Metodologia şi procedeele utilizate în studiu
În cadrul prezentului studiu un accent deosebit se pune pe analiza stării actuale şi
perspectivele de dezvoltare pentru AUA pentru irigare din Republica Moldova. Iată de ce,
aspectele principale trasate în acest studiu pot fi formulate în felul următor:
·

Analiza generală a sectorului şi activitatea AUA în particular;

·

Analiza cadrului legal ce reglementează activitatea AUA;

·

Analiza economico-organizaţională a activităţilor AUA;

·

Subvenţionarea şi asistenţa donatorilor la crearea şi dezvoltarea AUA;

·

Perspectivele de dezvoltarea a infrastructurii de irigare şi în particular a AUA;

·

Formularea concluziilor şi propunerilor referitor la dezvoltarea AUA pentru
irigare.

Metodologia. În scopul respectării rigorilor metodologice ale studiului, au fost utilizate
estimări bazate pe fapte reale integrând metodele cantitative şi calitative de studiu.
Metoda cantitativă s-a bazat pe sondajul tipic, utilizând procedeele de comparare a
diferenţelor, care a inclus procedee statistice de colectare a informaţiei pentru următorii
indici: indici economici: volumul investiţiilor şi necesarul finanţărilor viitoare la dezvoltarea
AUA, volumul şi valoarea serviciilor beneficiarilor serviciilor de irigare, etc. şi indici sociali:
drepturile membrilor, drepturile omului.
Metoda calitativă s-a bazat pe suplimentarea constatărilor cantitative cu reflecţiile părţilor
interesate asupra obiectului studiat - AUA pentru irigare din Republica Moldova. Acest
procedeu a inclus următoarele instrumente de evaluare: relevanţa – coerenţa între starea
actuală de dezvoltare ale AUA şi necesităţile identificate, cu alte cuvinte dacă această formă
organizatorico-juridică corespunde necesităţilor beneficiarilor, propunând soluţii potrivite de
rezolvare a problemei vizate; eficacitatea – profunzimea şi magnitudinea realizărilor
înregistrate în cadrul AUA; impactul – efectele directe şi efectele undă în urma activităţilor
AUA; durabilitatea – capacitatea AUA de a continua prestarea serviciilor de irigare pentru
clienţii săi.
Cercetarea datelor disponibile. În cadrul efectuării studiului a fost analizat un set complet
de informaţii despre infrastructura de irigare şi activitatea AUA în cadrul ei, informaţiile
disponibile atât la Agenţia de Stat „Apele Moldovei”, compania CNFA/PDBA, Programul
IFAD, FAO, cât şi completarea anchetelor la cele 29 AUA incluse în studiu (din totalul de 31
AUA ce sunt înregistrate în republică).
Chişinău, Republica Moldova, Septembrie 2009
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Instrumente de colectare a informaţiilor. În cadrul studiului prezent de evaluare au fost
utilizate următoarele instrumente de colectare a informaţiilor:
·

Date cantitative
o procedee: interviu direct structurat face-to-face cu conducătorii celor 29 AUA.

Suplimentar la chestionare, informaţia a fost culeasă folosind observaţiile directe ale
operatorilor-interviu, efectuate în timpul interviului cu beneficiarii.
·

Date calitative
o procedee: intervievări focus-group, intervievări semi-structurate sau ne-formale,
alte observaţii directe şi evidenţe textuale;
o instrumente: matrice focus-group interviu, ghid focus-group discuţie, ghid
întrebări cheie discuţii ne-formale.

Formarea eşantionului. Pentru formarea eşantionului de cercetare a fost luată informaţia
oferită de către Agenţia de Stat „Apele Moldovei” şi Proiectul PDBA/CNFA. În prezent, în
Republica Moldova sunt înregistrate 31 de AUA. Pentru realizarea interviurilor focus-group
au fost selectate 29 AUA, unde pentru fiecare a fost organizate vizite în teren şi intervievaţi
conducătorii AUA.
Analiza datelor. Analiza datelor necesare pentru scrierea prezentului raport s-a bazat pe
următoarele tehnici:
§

Metode statistice de analiză. În baza chestionarelor culese, a fost creată o bază de
date generală. Datele statistice au fost obţinute, utilizând Excel-ul.

§

Analiza conţinutului. Această metoda s-a folosit pentru analiza informaţiei culese în
cadrul interviurilor focus-grup, observaţiilor şi constatărilor din teren. În unele cazuri,
pentru a ridica eficienţa analizei datele ai fost repartizate după categorii de întrebări.

IV. Cadrul legal în domeniul utilizării apelor
Legislaţia cu privire la ape cuprinde un şir de legi, hotărâri ale Guvernului şi acte normative
speciale ale ministerelor şi altor instituţii de stat.
Valorificarea obiectivelor acvatice în scopuri agricole (irigaţie) se realizează prin beneficierea
de folosinţă specială a apei (art. 27 al Codului Apelor), iar în baza autorizaţiei obţinute de
asociaţia utilizatorilor de apă are dreptul să edifice construcţii de stăvilire a apei (îndiguiri)
pentru reglementarea scurgerilor sezoniere de suprafaţă a apelor şi să folosească în scopurile
irigării prin inundare apele deversate din lacurile de acumulare, canalele de derivaţie şi de
aprovizionare cu apă (art. 54, Codul Apelor).
Irigarea terenurilor agricole cu ape reziduale se autorizează de către autoritatea de mediu,
sănătate şi veterinară de stat (art. 55, Codul Apelor).
Valorificarea bazinelor de apă şi resurselor de apă de importanţă piscicolă se reglementează
de către organele de mediu şi gestionare a fondului apelor (art. 63-64, Codul Apelor), iar
modul de folosire a obiectivelor acvatice pentru necesităţile gospodăriei piscicole se stabileşte
prin Legea nr. 149-XVI din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultură.
Fiind conectaţi la sistemul comun de prelevare a apei, proprietarii terenurilor nu sunt supuşi
autorizării dreptului de gospodărire a apelor. Această sarcină, odată cu executarea cerinţelor
legislaţiei în domeniul apelor, o poartă organele gospodăriei apelor, care suportă şi cheltuielile
pentru întreţinerea şi exploatarea obiectivelor de prelevare şi aducţiune a apei pentru irigaţii.
La construcţia obiectivelor de prelevare a apei pentru amenajări noi aceste sarcini sunt puse
pe seama beneficiarilor.
Chişinău, Republica Moldova, Septembrie 2009
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Asociaţiile utilizatorilor de apă de rând cu obligativitatea respectării normelor şi cerinţelor
expuse mai sus poartă responsabilitate pentru:
a)

folosirea nelegitimă a apelor şi ocuparea nelegitimă a obiectivelor acvatice;

b)

captarea apei cu încălcarea regimului stabilit de folosinţă;

c)

poluarea şi impurificarea apelor;

d)

folosirea neraţională a apei lipsită de spirit gospodăresc;

e)

executarea neautorizată a lucrărilor hidro-tehnice;

f)

lipsa evidenţei primare (art. 107, Codul Apelor).

Utilizarea apei în scopuri economice, inclusiv irigare, poate fi efectuată doar în baza
autorizaţiei de folosinţă specială a apei, cu excepţia pentru utilizatorii care folosesc apa din
sistemele centralizate de aprovizionare cu apă (apeduct, sistem de irigare etc.).
Autorizaţia de folosinţă specială a apei se eliberează de către Inspectoratul Ecologic de Stat
sau de către subdiviziunile teritoriale (agenţiile şi inspecţiile ecologice) la solicitarea
asociaţiilor utilizatorilor de apă în baza cererii depuse, după darea în exploatare a instalaţiilor
şi/sau dispozitivelor tehnice, precum şi periodic după expirarea termenului de valabilitate
stabilit anterior.
Modalitatea şi procedura de obţinere a autorizaţiei este stabilită prin Legea nr. 280-XVI din 14
decembrie 2007, art. IV. La cererea de autorizare a folosinţei apei se anexează:
a) actul de inspectare a situaţiei ecologice în domeniul protecţiei apelor şi de
gospodărire a lor;
b) proiectul zonelor sanitare de protecţie a surselor de apă (după caz);
c) informaţia privind dotarea cu utilaj de protecţie a peştelui (după caz).
Până la depunerea cererii de autorizare, condiţiile de folosinţă a apei se coordonează cu
organul de stat de gospodărire a apelor (Agenţia „Apele Moldovei”), autorităţile pentru
supravegherea sanitară de stat (Centrele de Medicină Preventivă), autorităţile hidrologice şi de
protecţie a resurselor piscicole (după caz).
Coordonarea condiţiilor de folosinţă a apei se efectuează de către toate autorităţile gratuit
şi în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
Cererea de autorizare a folosinţei speciale a apei se examinează în termen de cel mult 10
zile lucrătoare şi se eliberează gratuit pentru un termen de 3 ani.
Autorizaţia poate fi retrasă sau suspendată în cazurile nerespectării cerinţelor prevăzute în ea,
încălcarea normelor şi cerinţelor ecologice stipulate în actele legislativ-normative în vigoare,
schimbării procesului tehnologic şi volumul captat.
Prin ordinul Inspectoratului Ecologic de Stat s-au stabilit competenţele de eliberare a
autorizaţiilor după cum urmează:
a) Aparatul central al Inspectoratului eliberează autorizaţiile pentru folosinţa apei în
cazurile captării apelor de suprafaţă a fluviului Nistru şi râului Prut şi apelor subterane
în volum de 1 mln. m3/an şi mai mare;
b) Agenţiile şi inspecţiile ecologice eliberează autorizaţii pentru folosinţa apelor de
suprafaţă cu excepţia fluviului Nistru şi râului Prut, apelor subterane în volum mai
muc de 1 mln. m3/an.
Fiecare utilizator de apă este obligat să respecte cerinţele stipulate în autorizaţie şi să ducă
evidenţa primară printr-un registru deschis, iar la finele anului să prezinte Raportul Statistic 1
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(Gospodărirea apelor), coordonat cu agenţia/inspecţia ecologică şi Agenţia „Apele Moldovei”,
organului de statistică, care serveşte drept act la elaborarea Raportului naţional privind
utilizarea apei în Republica Moldova.
Dreptul beneficiarilor la folosinţă separată a obiectivului acvatic se autentifică prin titlul de
stat de folosinţă separată a apei, eliberat de organul de stat pentru gestionarea fondului apelor.
Obiectivele acvatice se atribuie în folosinţă pe o perioadă nelimitată sau în folosinţă
temporară.

V. Cadrul legal pentru constituirea şi funcţionarea AUA pentru irigare
Formele organizatorico-juridice ale AUA pentru irigare trebuie analizate în contextul
componenţii deţinătorilor de terenuri agricole formate în decursul ultimilor ani
Structura deţinătorilor de terenuri în republica Moldova. În cadrul procesului de
privatizare şi imediat după finalizarea reformei funciare, o bună parte din întreprinderile
cooperatiste şi de stat au schimbat „faţada” devenind societăţi pe acţiuni, cooperative agricole
şi societăţi cu răspundere limitată. În acest sens, este ilustrativ exemplul societăţilor pe
acţiuni, care la începutul secolului dominau net după numărul beneficiarilor funciari între
întreprinderile corporative. Această formă organizatorico-juridică a asigurat trecerea unui
număr impunător de întreprinderi cooperatiste şi de stat la alte forme organizatorico-juridice:
cooperative agricole, societăţi cu răspundere limitată şi gospodării ţărăneşti de fermier. La 1
ianuarie 2009, conform cadastrului funciar, numărul entităţilor agricole mari din R. Moldova
şi suprafaţa terenurilor agricole din gestiune se prezenta astfel:
Ø Întreprinderi agricole de stat – 74 de unităţi cu o suprafaţă totală de 177.65 mii hectare;
Ø Cooperative agricole de producţie – 204 unităţi cu o suprafaţă totală de 140.3 mii hectare;
Ø Cooperative agricole de întreprinzător – 79 unităţi cu o suprafaţă totală de 6.3 mii hectare;
Ø 108 societăţi pe acţiuni, care gestionau o suprafaţă de 55.1 mii hectare;
Ø Societăţi cu răspundere limitată – 1,513 de întreprinderi, care prelucrau 64.88 mii hectare;
Ø Gospodării ţărăneşti (de fermieri) – 380,936 de deţinători cu 561.3 mii hectare.
Dacă în ultimii ani procesul de restructurare a organului principal care reglementează
utilizarea apei pentru irigare a trecut printr-un divers proces de restructurare şi reorganizare,
atunci pentru constituirea AUA nu au fost întreprinse careva măsuri. Astfel putem constata că
în republica Moldova nu există un cadru legal separat, care ar reglementa constituirea şi
funcţionarea AUA. În acest context pentru a ajusta interesele fermierilor în vederea utilizării
în comun a sistemelor de irigare au fost utilizate diverse forme de organizare cum ar fi
asociaţii ale producătorilor agricoli, organizaţii obşteşti şi cooperative de întreprinzător.
Aceste forme însă nu satisfac cerinţele specifice ale AUA.
Putem constata că în prezent crearea şi activitatea AUA are loc dispersat. Astfel fondarea
AUA se reglementează de către consiliile locale şi de către CÎS fără nici o implicare a
organului care reglementează utilizarea surselor de apă în scopul irigări. Rolul organului
împuternicit de stat să reglementeze procesul de utilizare a sistemelor de aducţiune a apei îi
revine numai la capitolul de semnare a contractului de furnizare a apei şi distribuirea
mijloacelor pentru compensarea consumurilor de energie electrică şi de combustibil la
pomparea apei pentru irigare.
AUA constituite în Republica Moldova utilizează 3 forme organizatorico juridice:
Ø 8 AUA au fost înregistrate ca organizaţii necomerciale în baza legii cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi;
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Ø 19 AUA au fost înregistrate la consiliile comunale locale(primării) în baza legii cu
privire la asociaţiile obşteşti;
Ø 2 AUA au fost înregistrate în baza legii cu privire la Cooperative de Întreprinzător.
Cele mai importante deosebiri dintre aceste trei forme:
Specificare

Organizaţii obşteşti

Legea în baza cărei
se înregistrează

Legea cu privire la Asociaţia
obştească

Cine poate fi
membru al
asociaţiei
Locul de
înregistrare
Iniţiatorii fondării

Numai persoane fizice

Tipul de
întreprindere
Scopurile
constituirii şi
activităţii

Consiliul local
Proiectele finanţatoare
necomercială
Realizarea şi apărarea drepturilor
civile, economice, sociale, culturale, a
altor drepturi şi libertăţi legitime;
dezvoltării activismului social şi
spiritului de iniţiativă al persoanelor,
satisfacerii intereselor lor profesionale
şi de amatori în domeniul creaţiei
ştiinţifice, tehnice, artistice; ocrotirii
sănătăţii populaţiei antrenării acesteia
în activitatea filantropică, în
practicarea sportului de masă şi a
culturii fizice; desfăşurării activităţii
de culturalizare a populaţiei; ocrotirii
naturii, monumentelor de istorie şi
cultură; educaţiei patriotice şi
umanistice; extinderii contactelor
internaţionale; consolidării păcii şi
prieteniei între popoare; desfăşurării
altor activităţi neinterzise de legislaţie

Asociaţii

Cooperative de
Întreprinzător

Legea cu privire la
antreprenoriat şi
întreprinderi
Persoane juridice şi
fizice

Legea cu privire la
cooperativele de
întreprinzător
Persoane juridice şi
fizice

Camera Înregistrării de
Stat
Membrii, membrii şi
proiectele finanţatoare
necomercială

Camera Înregistrării
de Stat
Membrii

Coordonarea
activităţilor în scopul
creării unor condiţii
favorabile pentru
realizarea şi apărarea
intereselor de
producţie, tehnicoştiinţifice, sociale şi
altor interese comune,
întreprinderile au
dreptul să înfiinţeze
societăţi sub formă de
asociaţii, uniuni,
concerne, care vor fi
organizaţii
necomerciale.

De a contribui la
obţinerea profitului
de către membrii
săi.

comercială

Fondarea asociaţiilor diferă de la caz la caz în dependenţă de specificul localităţilor unde sunt
amplasate, structura deţinătorilor de terenuri, starea sistemelor de irigare şi tradiţiile culturii
agricole precum şi motivele creării.
Furnizori ai apei pentru irigare în
Republica Moldova sunt 12
Staţii Tehnologice de Irigare
create în urma restructurării a
celor 12 Asociaţii Interraionale
de Producţie, Reparaţie si
Exploatare
(AIPRE),
care
actualmente sunt subordonate
Agenţiei “Apele Moldovei”.
Astfel din iniţiativa membrilor
pentru a avea acces la furnizarea
apei pentru irigare au fost
formate 14 AUA, la iniţiativa
Agenţiei Apele Moldovei şi
structurilor ei subordonate au
fost create 3 AUA şi la iniţiativa proiectelor finanţatoare au fost create 12 AUA.
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Majoritatea AUA au fost create în localităţile unde:
Þ în urma privatizării fostelor întreprinderi colective au fost create numai gospodării
ţărăneşti mici, care de sine-stătător nu puteau să beneficieze de serviciile de furnizare a
apei pentru irigare din partea STI (fostele AIPRE) şi de subvenţiile pentru compensarea
consumului de energie sau combustibil utilizate pentru irigare;
Þ exista un sistem de aducţiune a apei şi a uni sistem de irigare funcţional;
Þ existenţa unei cereri sporite faţă de apă pentru irigare gospodăriile ţărăneşti practică
tradiţional producerea culturilor agricole de valoare înaltă legume şi fructe.
Ne-cătând au avantajele pe care le are AUA pentru irigare, evoluţia numărului de asociaţii în
ultimii 10 ani nu a avut o creştere semnificativă. În perioada de până la 2000 au fost create
numai 2 AUA. 6 noi AUA au fost create în perioada anilor 2001-2005, şi altele 21 înregistrate
în ultimii patru ani.

VI. Structura organizatorică a AUA pentru irigare
Organele de conducere şi angajaţii AUA

Toate AUA au o structură organizatorică de conducere clasică, adică constă din Adunarea
Generală, Consiliul de Administraţie şi Preşedinte.
Adunarea Generală este compusă din toţi membrii sau reprezentanţii acestora şi după lege şi statut
urmează să se întrunească de cel puţin o dată pe an şi deliberează pe bază de majoritate simplă.
Consiliul de Administraţie este compus din cel puţin 3 membri ce se aleg pentru o perioadă de
3-5 ani, care urmează să supravegheze activitatea Preşedintelui şi a AUA între Adunările
Generale. Preşedintele este ales dintre membrii Consiliului de Administraţie şi reprezintă
AUA în toate privinţele. Angajaţi ai Asociaţilor de regulă sunt preşedintele şi un contabil.
Constatări
În toate cazurile Adunările Generale ale membrilor în AUA se petrec conform necesităţilor şi
poartă mai mult un caracter informaţional şi nu decizional.
Astfel în cadrul Adunărilor Generale se adoptă decizii ce se referă la:
Ø stabilirea planurilor de irigare anuale;
Ø stabilirea preţurilor pentru servicii;
Ø colectarea mijloacelor băneşti pentru reparaţiile curente ale reţelelor interioare de
irigare;
Ø decizii asupra participării la diferite proiecte donatoare.
Cu toate că în 21 de organizaţii există comisii de revizie oficiale, iar în 6 cazuri consiliile de
administrare sunt însărcinate cu aceste funcţii, aceştia nu prezintă rapoarte anuale de revizie.
Consiliile de Administrare sunt doar în 26 din 29 AUA conform legislaţiei prevăzute pentru
formele respective de asociere. Numărul de membri în fiecare AUA diferă între 3 şi 5
persoane, care sunt alese din rândul membrilor pentru o perioadă de la 3 până la 5 ani.
În acelaşi timp nu toate consiliile îşi exercită funcţiile statutare. Astfel din cele 26 de consilii
existente numai 11 îşi exercită într-o măsură mai mare sau mai mică funcţiile, adică se
întrunesc, adoptă decizii, acordă asistenţă preşedintelui. În restul 15 AUA consiliile există
doar pe hârtie.
În toate 29 de AUA preşedintele consiliului a fost ales de către membri la adunările de
fondare.
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Preşedintele
În organizaţiile intervievate deciziile se iau ad-hoc la iniţiativa preşedintelui consiliului care
în toate cazurile este şi manager al organizaţiei.
În cadrul organizaţiilor incluse în studiu nu există un sistem bine definit de administrare şi nu
sunt viziuni strategice de dezvoltare. Asociaţiile au numai planuri pentru anul curent agricol,
care prevede numai consumurile de apă şi suprafeţe irigabile, preţuri la servicii.
Preşedinţii Consiliilor de Administrare în cele 29 AUA, care sunt şi manageri ai AUA, în 21
AUA nu figurează ca angajaţi ai organizaţiilor şi respectiv nu sunt remuneraţi pentru
activităţile lor. Acest fapt şi împreună cu lipsă evidenţa conduc la intransparenţă în
administrarea AUA. Doar 8 (sau 28%) din 29 AUA calculează salarii pentru angajaţi.
Unele AUA sunt administrate de către societăţi comerciale, membre ale AUA, care au arendat
terenul agricol de la fermierii individuali.
Din studiul efectuat rezultă, că 12 (sau 41%) din cele 29 AUA dau echipamentul de irigare în
arendă societăţilor comerciale (fără document şi plată de arendă). În aceste cazuri Societăţile
comerciale au un rol important de conducere în cadrul AUA. Această implicare a conducerii
respectivei Societăţi în conducerea AUA face ca obiectivul iniţial al AUA (organizaţiei de
fermieri) să capete aspect de organizaţie orientată spre prestarea serviciilor unui număr limitat
de membri şi în special Societăţilor comerciale.
Se observă că unele AUA sunt active altele au devenit inactive. Cauzele pentru care unele
AUA au devenit inactive sunt următoarele:
Ø personalul de conducere a demisionat şi nimeni nu a mai dorit sa-şi asume acest rol;
Ø unele AUA sunt create de către Societăţi comerciale, care arendează terenurile
irigabile de la deţinătorii mici „membri ai AUA” pentru a beneficia de fonduri
(finanţări) dar nu pentru a dezvolta AUA;
Ø membrii AUA nu plătesc taxa de membru şi contribuţiile stabilite ceea ce conduce la
imposibilitatea supravieţuirii AUA;
Ø membri nu doresc să participe la activităţile AUA;
Ø conducătorii adesea nu informează suficient membri lor şi nu –i implică în activităţi.
Patrimoniul AUA
Structura activelor care sunt în gestiunea AUA pot fi împărţite în două categorii: active
obţinute sub formă de cote valorice de la privatizarea fostelor întreprinderi colective (valoarea
acestora dificil de a fi determinate)şi fonduri procurate de către asociaţii cu contribuţia
organizaţiilor donatoare.
Întreţinerea şi exploatarea infrastructurii de irigare obţinute în urma privatizării se efectuează
neoficial de către membrii asociaţiilor în urma înţelegerilor verbale şi nu se reflectă în
evidenţa contabilă ale Asociaţiei. Totodată, aceste costuri nu sunt incluse în costurile unitare
la prestarea serviciilor pentru irigare.
Cu contribuţia organizaţiilor donatoare 16 AUA au procurat echipamente pentru irigare în
sumă 15.7 milioane de lei. Din cele 16 AUA, care au beneficiat de susţinerea organizaţiilor
donatoare la procurarea echipamentelor pentru irigare numai 4 sunt utilizate de către AUA în
12 cazuri aceste echipamente sunt date în arendă sau sunt administrate de către societăţile
comerciale.
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Plăţile iniţiale sub formă de cotizaţii sau cote de participare prevăzute de documentele de
constituire a AUA sunt percepute în mod diferit de la membri. În unele AUA mărimea
cotizaţiilor sunt declarate în documente însă în realitate membrii nu li-au depus, sau ele sunt
achitate de către societăţile comerciale care în realitate administrează aceste asociaţii.
În asociaţiile care activează sub formă de cooperativă de întreprinzător acestea numindu-se
cote ordinare sunt depuse de toţi membrii.
Registrul membrilor AUA este ţinut numai în AUA care activează sub formă de cooperative
de întreprinzător.
Contribuţiile membrilor la achiziţionarea echipamentelor pentru irigare în cadrul asociaţiilor
diferă de la caz la caz. astfel în cazul în care AUA sunt administrate de societăţile comerciale
toate contribuţiile se efectuează efectiv de către aceste societăţi comerciale.
Evidenţa utilizării apei pentru irigare.
Una din cele mai mari probleme menţionate de toate cele 29 AUA este lipsa totală sau parţială
a contorizării apei utilizate în procesul de irigare.
Beneficiarii serviciilor de irigare nu dispun de dispozitive pentru a contoriza apa utilizată
pentru fiecare în parte. Volumul de apă utilizat se determină în baza contoarelor prezente la
ieşirea din staţiile de pompare şi nu la intrare (prelevare) ei în reţelele de irigare ale Asociaţii.
De obicei, acest fapt cauzează situaţii, când volumul apei pompate de staţiunile de irigare este
mai mare decât volumul real livrat AUA.
Dotarea AUA cu oficii şi echipamente de oficiu
Toate AUA incluse în studiu nu dispun de oficii separate. Sedile lor sunt încăperi arendate în
cadrul primăriilor sau a oficiilor ce aparţin membrilor lor. Oficiile nu sunt dotate cu
echipamente de birou telefon, fax, computer.
Aspectele slabe în administrarea asociaţiilor se datorează mai multor factori printre care lipsa
de cunoştinţe în administrarea asociaţiilor, cunoaşterea slabă a legislaţiei şi accesul limitat la
informaţii. Toate acestea sunt ca urmare a faptului că 62% sau 18 organizaţii au fost create din
iniţiativă proprie a membrilor , iar 10 % sau 3 organizaţii au fost create la iniţiativa Agenţia
de Stat „Apele Moldovei” în ambele cazuri în lipsa oricărei asistenţe tehnice. Şi doar 28 %
sau 8 organizaţii au beneficiat de asistenţă limitată la creare/fondare din partea diferitor
organizaţii printre care şi proiecte donatoare.
Ca rezultat toate organizaţiile intervievate au necesitate de asistenţă tehnică şi instruiri în
domeniul gestionării asociaţiilor.

VII. Analiza SWOT sumară ale AUA pentru irigare
În baza chestionarelor elaborate pentru cele 29 AUA pentru irigare au fost elaborate analizele
SWOT separate pentru fiecare asociaţie. În baza lor s-a elaborat analiza SWOT sumară pentru
cele 29 AUA, care este prezentată mai jos:
Puncte tari
Ø Prezenţa surselor de apă la distanţă favorabilă pentru viabilitatea irigării;
Ø Constituirea AUA este avantajoasă în alte cazuri cea mai mare parte a infrastructurii
de irigaţii a fost abandonată sau a fost utilizată la un grad foarte scăzut;
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Ø Membrii AUA au devenit mai dinamici în a solicita apă pentru irigaţii deoarece
managementul infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii le-a fost atribuit şi
pot beneficia de subvenţii de la bugetul de stat;
Ø Membrii asociaţiei cunosc mecanismul de lucru al asociaţiei;
Ø Experienţă de irigare şi servicii adăugătoare pentru membri.
Puncte slabe
Ø Relaţia slabă dintre conducerea AUA şi membrii acesteia reflectată în slaba capacitate
de a strânge cotizaţiile şi alte contribuţii la fondurile AUA până când agricultorii nu
solicită apă pentru irigaţii şi sunt dispuşi să plătească costurile;
Ø Lipsa specialiştilor calificaţi în irigare şi tehnologii şi fluctuaţia cadrelor datorită
salariilor mici;
Ø Exploatare costisitoare datorită infrastructurii de irigare vechi şi lipsa contorizării apei
Ø Slaba cunoaştere a cadrului legal şi prin aceasta abilitatea scăzută de a utiliza
instrumentele disponibile pentru dezvoltarea AUA;
Ø Nivelul scăzut de influenţă a AUA în relaţiile cu STI;
Ø Subordonarea unui mic grup de oameni cu interes în activităţile agricole împiedică
libera iniţiativă şi eficienţa serviciilor de irigaţii.
Oportunităţi
Ø Introducerea culturilor agricole cu valoarea înaltă pentru creştere veniturilor din
vânzări şi profiturilor;
Ø Includerea staţiilor de pompare în responsabilitatea AUA va contribui la modernizarea
infrastructurii şi la mărirea suprafeţelor irigate;
Ø Participarea la adunările generale creşte coeziunea comunităţii locale prin aceasta
contribuind la dezvoltarea rurală;
Ø Posibilitatea de a accesa fonduri din diferite proiecte pentru dotare si reabilitarea
infrastructurii amenajării interioare.
Constrângeri
Ø Starea proastă a infrastructurii o va face de neutilizat dacă nu se vor face investiţii în
reabilitarea acesteia la timp, deoarece preţul acestei reabilitări creşte cu fiecare zi şi
poate deveni imposibil de acoperit din comercializarea producţiei agricole ale
fermierilor;
Ø Criminalitate mare conduce la furturi de apă şi delapidări din infrastructura de irigare;
Ø Procesul de stabilire a tarifelor la apă de către STI nu este transparent, în rezultat
preţul plătit de utilizatori este exagerat de mare;
Ø Staţia de pompare poate deveni nefuncţională datorită învechirii echipamentelor;
Ø Succesiunea unor ani ploioşi, cu o cerere mica de apa de irigaţie, poate pune in
dificultate funcţionarea AUA.

VIII. Necesitatea şi avantajele asocierii
Necesitatea asocierii producătorilor agricoli pentru irigarea culturilor reiese dintr-o
multitudine de factori economici, sociali, ecologici, tehnici etc. În ansamblu, grupul asociat
pentru irigarea culturilor agricole capătă un şir de privilegii şi beneficii:
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1. Înregistrarea legală a grupului de producători agricoli. Pentru activitatea legală ce ţine
de irigarea în comun a culturilor agricole este necesară înregistrarea juridică a grupului. În
funcţie de genurile de activitate practicate grupul poate fi înregistrat ca structură
comercială sau non-profit. Această măsură este un prim pas în legalizarea şi iniţierea
activităţilor de irigare în comun;
2. Utilizarea sistemelor subterane de irigare. În urma privatizării patrimoniului fostelor
gospodării colective sistemele subterane de irigare distribuite proprietarilor ca cote
valorice. Pentru administrarea centralizată a sistemelor existente există două metode: (1)
arendarea cotelor respective cu administrarea ulterioară a sistemului de către una sau mai
multe persoane fizice şi/sau juridice şi (2) asocierea proprietarilor pentru utilizarea în
comun a sistemului de irigaţie;
3. Sporirea suprafeţelor irigate. Atunci când producătorii se asociază pentru utilizarea în
comun a sistemelor de irigare,
ca rezultat al acestui proces se
irigă suprafeţe mai mari
cultivate cu culturi agricole;
4. Atragerea
investiţiilor.
Procesul de irigare necesită
cheltuieli care nu întotdeauna
pot fi suportate de producători
separaţi. În cazul grupului
înregistrat, una din sarcini este
şi
atragerea
investiţiilor.
Utilizând atât gajul membrilor
sau al persoanelor terţe, cât şi
patrimoniul
grupului
(asociaţiei) pot fi atrase resurse
financiare sub formă de credit
sau împrumuturi. De asemenea grupul ca structură înregistrată poate aplica la diverse
proiecte pentru obţinerea granturilor, finanţărilor şi poate beneficia de subvenţii statale;
5. Aplicarea tehnologiilor noi. Producătorii agricoli la asociere pentru irigare obţin
posibilităţi mai mari în implementarea şi utilizarea în comun a tehnologiilor noi de irigare,
ca exemplu, irigarea prin picurare, etc.
6. Prestarea serviciilor de irigare. În cazul în care condiţiile tehnice ale sistemului de irigare
aflat în administrarea unui grup asociat permit, ultimul poate presta servicii de irigare pentru
non-membrii din localitate sau localităţile vecine. Această activitate aduce un venit
suplimentar pentru grupul asociat şi satisface cerinţele unui spectru mai larg de populaţie;
7. Sporirea productivităţii la hectar. Una din problemele-cheie ale agriculturii Republicii
Moldova este recolta scăzută la o unitate de suprafaţă. Este evident, prin asociere şi prin
irigarea suprafeţelor mai mari cu culturi agricole sporeşte recolta la hectar şi, proporţional,
profitul producătorilor agricoli. De asemenea, se satisface cererea în culturi agricole a
unui segment mai larg de piaţă prin cantitate şi calitate sporită;
8. Identificarea pieţelor de desfacere. În funcţie de genurile de activitate stipulate în statut,
grupul asociat poate practica şi o aşa activitate ca identificarea şi accesarea pieţelor de
desfacere. Potenţialul de producere al grupului e mult mai mare decât potenţialul fiecărui
membru în parte, ceea ce creează posibilităţi de negociere a contractelor avantajoase cu
volume mai mari de producţie agricolă;
9. Contribuirea la ameliorarea situaţiei ecologice. Utilizând raţional resursele de apă
conform tehnologiilor şi recomandărilor, folosind raţional resursele funciare, valorificând
Chişinău, Republica Moldova, Septembrie 2009

20

Studiu privind starea şi perspectivele de dezvoltare ale Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru irigare în RM

terenurile agricole – grupul asociat contribuie la ameliorarea situaţiei ecologice din
regiune şi în general pe republică;
10. Reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor. Grupul asociat reprezintă interesele
membrilor şi le apără interesele lor în raport cu statul, agenţi economici, etc. Un exemplu
este negocierea contractelor de livrare a apei, prezentarea documentelor pentru
beneficierea de subvenţii statale.

IX. Membrii, clienţii, volumele serviciilor şi suprafeţele irigate în cadrul AUA
Membrii şi clienţii AUA
Necesitatea asocierii producătorilor agricoli pentru irigarea culturilor agricole reiese dintr-o
multitudine de factori economici, sociali, ecologici, tehnici, etc. în ansamblu, grupul asociat
pentru irigarea terenurilor agricole obţine un şir de privilegii şi beneficii. În prezent, această
formă de cooperare (asociere) are o răspândire limitată. Actualmente, în Republica Moldova
sunt înregistrate 32 de AUA.
Crearea AUA se bazează pe cooperarea (asocierea) pe principii benevole ale fermierilor
pentru satisfacerea în comun a necesităţilor. Cele 29 de AUA (incluse în studiu) au fost
fondate de către 1,723 de membri (inclusiv 22 persoane juridice şi 1,701 persoane fizice,
dintre care 20.1% erau femei). În August 2009 numărul membrilor AUA a crescut cu 52.9%
şi constituie 2,634 de membri (inclusiv 23 persoane juridice şi 2,611 persoane fizice, dintre
care 24.8% sunt femei).
În anul 2008 de serviciile de irigare ale AUA au beneficiat 622 membri sau 23.6% din totalul
membrilor. În perioada Ianuarie – August 2009 numărul membrilor care au beneficiat de
serviciile AUA s-a majorat cu 80.2% şi a constituit 1,121 membri (39% din totalul
membrilor). Se constată o tendinţă pozitivă şi un interes deosebit în rândul fermierilor pentru
irigarea culturilor agricole.
În plan regional, amplasarea AUA este
diferită şi se concentrează, preponderent,
în lunca râurilor de bază Nistru şi Prut
(asigură irigare conectată la sistem
centralizat) şi lângă bazinele acvatice mari
(asigură
irigare
mică).
Analizând
amplasarea celor 29 AUA constatăm, că 4
AUA activează în zona de nord, 14 AUA
– zona de centru şi 11 AUA – zona de sud
a Republicii Moldova.
Analiza numărului de membri ce au
beneficiat de serviciile de irigare a AUA
pe cele trei zone de dezvoltare a republicii
ne demonstrează un tablou diferit şi anume: în zona de nord doar 1% a beneficiat de serviciile
AUA, zone de centru – 49.4% şi zone de sud – 41%. (informaţii detaliate sunt anexate în
anexa 7)
Membrii şi clienţii AUA
Realitatea ultimilor ani demonstrează importanţa vitală a resurselor de apă, care pot fi
comparate ca valoare cu resursele de petrol sau gaz şi care, în majoritatea cazurilor, pot face
diferenţa între succesul unei afaceri agricole şi eşec total.
În figurile de mai jos sunt prezentate informaţii referitor la structura beneficiarilor serviciilor
şi suprafeţele irigate în cadrul celor 29 AUA din Republica Moldova.
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Structura beneficiarilor serviciilor de irigare în cadrul AUA
Beneficiari cu
s uprafaţa mai
mică de 3 ha,
51.2%

Beneficiari cu
s uprafaţa 3-10 ha,
45.1%

Beneficiari cu
suprafaţa mai
mare de 50 ha,
1.6%

Beneficiari cu
suprafaţa 10-50
ha, 2.1%

Analizând structura clienţilor AUA constatăm, că cea mai mare pondere o deţin beneficiarii
cu suprafaţa terenurilor agricole mai mică de 3 hectare (fermierii mici) ce constituie 51.2%,
exploataţiile agricole (fermierii medii) cu suprafaţa terenurilor cuprinse în limitele 3-10
hectare – 45.1% şi 10-50 hectare – 2.1%, iar fermierii mari (suprafeţe consolidate mai mare
de 50 hectare) – 1.6%. Acest fapt denotă, că preponderent de serviciile de irigare în cadrul
AUA beneficiază fermierii mici şi medii în proporţie de 98.4%.
Structura suprafeţelor irigate pe beneficiariii serviciilor în
cadrul AUA
Beneficiari cu
suprafaţa mai
mare de 50 ha,
52.7%

Beneficiari cu
suprafaţa 10-50
ha, 6.5%
Beneficiari cu
suprafaţa 3-10 ha,
22.5%

Beneficiari cu
suprafaţa mai
mică de 3 ha,
18.3%

În cazul analizei structurii suprafeţelor irigate pe clienţi, constatăm un tablou diferit cu cel al
beneficiarilor AUA, deoarece cea mai mare pondere o deţin fermierii mari 52.7% (suprafeţe
mai mari de 50 hectare), fermierilor mici şi medii le revine doar 47.3% din suprafaţa irigată.
În ultimi ani se contată o tendinţă pozitivă de creştere a suprafeţelor irigate. În August 2009,
potenţialul suprafeţelor irigabile ale celor 29 AUA constituie 8,243 hectare (zona de nord –
1,315 hectare, zona de centru – 3,651 hectare şi zona de sud – 3,277 hectare). Totodată,
suprafaţa irigabilă ale celor 29 AUA constituie doar 6.3% din totalul suprafeţelor irigabile ale
Republicii Moldova. (informaţii detaliate sunt anexate în anexa 8) Cu părere de rău, doar
3,540 hectare au fost irigate (42.9%) din potenţialul total de irigare ale celor 29 AUA.
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Actualmente, în cadrul AUA capacităţile de irigare sunt utilizate mai eficient în comparaţie cu
anii precedenţi. Subvenţionarea consumurilor pentru irigarea terenurilor agricole a contribuit
substanţial la creşterea suprafeţelor irigate şi utilizarea raţională a capacităţilor de irigare ale
AUA. Această concluzie se explică prin faptul, că în anul 2009 potenţialul de irigare ale celor
29 AUA este utilizat la 42.9% (zona de nord – 59.7%, zona de centru – 58% şi zona de sud –
19.5%). Totodată, în anii precedenţi acest indici a înregistrat mărimi mai joase, constituind
doar 27.2% în anul 2007 şi 40.9% în anul 2008. (informaţii detaliate sunt anexate în anexa 8).
Revitalizarea infrastructurii de irigare în Republica Moldova se explică prin faptul în ultimii trei
ani suprafaţa irigabilă şi irigată creşte, atât în republică, cât şi în cele 29 AUA pentru irigare.
Totodată, creşte şi volumul utilizării apelor pentru irigare. (vezi tabelul de mai jos şi anexa 9)
Dinamica suprafeţelor irigate şi volumelor de irigare în cadrul AUA
Denumirea
AUA
Zona de nord
Zona de centru
Zona de sud
Total

Suprafaţa irigată, hectare
Anul 2007
420
1,375
443
2,238

Anul 2008
580
1,737
1,052
3,369

Utilizarea apei pentru irigare, mii m3

Anul 2009
785
2,116
639
3,540

Anul 2007
60
1,879
88
2,027

Anul 2008
111
1,335
582
2,028

Anul 2009
357
1,713
323
2,393

Notă: Elaborat în baza chestionarelor efectuate la 29 AUA

În continuare se analizează componenţa terenurilor irigate în cadrul celor 29 AUA pe grupe
de culturi agricole irigate de beneficiari.
Analiza suprafeţelor irigate pe grupe de culturi agricole în cadrul AUA
Denumirea AUA

Suprafaţa irigată pentru culturile agricole, hectare
Culturi de câmp

Zona de nord
Zona de centru
Zona de sud
Total

227
875
179.5
1,282

Cartof
100
0
31
131

Legume
428
1185
322.5
1,936

Plantaţii multianuale

Total

30
56
106
192

785
2116
639
3,540

Notă: Elaborat în baza chestionarelor efectuate la 29 AUA

Dacă
ne
referim
la
componenţa terenurilor irigate
(3,540 hectare) în dependenţă
de culturile agricole cultivate,
atunci conchidem, că în cadrul
AUA beneficiarii preponderent
irigă
suprafeţele
cultivate cu legume 1,936
hectare (54.7%), urmate de
culturile de câmp 1,282
hectare (36.2%), plantaţiile
multianuale
192
hectare
(5.4%) şi cartof 131 hectare
(3.7%) (vezi figura de mai
jos). (informaţii detaliate sunt
anexate în anexa 10).
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Structura suprafeţelor irigate pe grupe de culturi agricole
în cadrul AUA
Legume, 54.7%

Plantaţii
multianuale,
5.4%

Cartof, 3.7%
Culturi de
câmp, 36.2%

X. Subvenţii de stat şi asistenţa donatorilor
Actualmente, în Republica Moldova i-a amploare procesul de reabilitare şi extindere a
sistemelor de irigare, precum şi a suprafeţelor de teren agricol irigate. Este un proces care
necesită timp şi investiţii considerabile, pentru implementarea unor tehnologii viabile din
punct de vedere economic şi inofensive pentru mediu.
Totuşi, ţinând cont că agricultura continuă să se confrunte cu consecinţele decapitalizării,
restabilirea sistemelor de irigare ale fostelor gospodării agricole şi utilizarea acestora în
comun, la o primă etapă, este una din soluţiile pentru extinderea suprafeţelor irigate. Aceasta,
la rândul său, necesită cooperarea şi/sau asocierea unui număr mare de producători agricoli la
nivel de comunitate sau regiune.
Cooperarea (asocierea) şi-a demonstrat deja eficienţa în diferite domenii ale agriculturii, de la
producere şi până la comercializare. Asocierea este o formă de organizare, care poate fi aplicată
şi se aplică cu succes şi în procesul de utilizare a apei pentru irigare, care permite gestionarea
unor sisteme de irigare, precum şi poate asigura
atragerea de fonduri pentru modernizarea şi/sau
extinderea acestora. AUA (AUA) au fost create şi
funcţionează deja un deceniu.
La crearea şi dezvoltarea AUA au participat
instituţii şi organizaţii, atât la nivel naţional, cât şi
la nivel internaţional. Printre principalii actori care
au contribuit la dezvoltarea formei date de asociere
pentru irigarea terenurilor agricole se pot considera:
Întreprinderea de Stat „Apele Moldovei”, Proiectele
străine donatoare şi de investiţii (IFAD, RISP,
USAID/CNFA, FAO, 2KR, GTZ) şi organizaţiile
neguvernamentale (care au tangenţă cu sectorul
agrar).
În prezent, AUA beneficiază de asistenţă sau pot
accesa finanţări multiple (sub formă de credite,
credite cu elemente de grant şi granturi), care poate
fi grupate în două categorii:
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(i) subvenţionarea (restituirea) consumurilor de pompare la irigare şi subvenţii la
procurarea echipamentului şi utilajului pentru irigare agenţilor economici în baza
Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru
subvenţionarea producătorilor agricoli.
(ii) proiecte de asistenţă internaţionale, care finanţează revitalizarea şi dezvoltarea irigării
terenurilor agricole. Principalele proiecte sau organizaţii care oferă asistenţă financiară
pentru fermieri la dezvoltarea irigării sunt: IFAD, FAO, USAID, 2 KR, RISP/Banca
Mondială.
În baza Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr.244-XVI din 21 noiembrie 2008, mijloacele
fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli constituie sumă de 313.5 milioane
de lei. AUA pot beneficia de subvenţii pentru următoarele aspecte: (i) stimularea
investiţiilor capitale, şi anume: pentru procurarea tehnicii, utilajului agricol şi
echipamentului de irigare; şi (ii) Agenţiei de Stat „Apele Moldovei” – 10 milioane de lei
pentru acoperirea cheltuielilor de pompare a apei.
În anul 2008 subvenţiile pentru compensarea cheltuielilor la pomparea apei pentru irigare au
fost accesate de 16 AUA (55.2% din numărul total studiat) (vezi tabelul). În structura
subvenţiilor destinate irigării, AUA au valorificat următoarele cote: anul 2006 – 8.7%, anul
2007 – 7.2% şi în anul 2008 – 8.5%. Se constată o tendinţă de creştere a mărimii de subvenţii
beneficiate de AUA în ultimii trei ani, ceea ce ne demonstrează despre rolul semnificativ în
accesarea subvenţiilor de către beneficiari din partea statului.
Informaţia privind alocarea mijloacelor financiare AUA
pentru acoperirea cheltuielilor la pomparea apei pentru irigare, MDL
Nr.

Denumirea AUA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Purcari
Talmaz
Palanca
Amiliaratorii Caplani
Dajida Prim Gura Bîcului
Puhăceni
Hidrocas Dubăsarii Vechi
Pruteni, Grozeşti
Vionila Plus, Bălăureşti
VegetalCom Bălăureşti
Varniţa Alex
Copanca
Zîrneţti
Ivancea
Grebleşti
Dîngeni
Total

2006
71.8

Anii
2007
0

68.5
176.4

268.7
513.3

61.1

84.3

53.8

123.7
242.7

18.4
10.4
12
134.4
606.8

69.8
50.1
225.7
1578.3

2008
18.2
24.7
3.2
98.6
347.5
18.5
58.4
4.7
74.9
45.4
138.8
26.8
66.8
18.7
2.7
155.7
1103.6

Notă: Sursa Agenţia de Stat „Apele Moldovei”

Un rol important la crearea şi dezvoltarea AUA în Republica Moldova îi revine proiectelor
investiţionale şi organizaţiilor donatoare din străinătate. În ultimii cinci ani doar 16 AUA au
beneficiat de asistenţă financiară (granturi şi fonduri investiţionale sociale cu element de
grant) şi suma investiţiilor constituie suma de 15,765 mii lei (inclusiv: Programul IFAD –
13,800 mii lei, FAO – 972.6 mii lei şi alţi donatori 990.8 mii lei). Investiţiile proiectelor şi
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donatorilor au fost canalizate la: procurarea pompelor pentru pompare, crearea taseurilor
pentru irigare şi instalaţii de irigare. În plan regional repartizarea investiţiile la crearea şi
dezvoltarea celor 29 AUA au fost în următorul mod: zona de nord – 39.3%, zona de centru –
50.9% şi zona de sud – 9.8%.
În baza chestionării celor 29 AUA
s-a constatat, că aceste organizaţii
mai necesită investiţii pentru
eficientizarea lucrului de irigare a
terenurilor şi de mărirea a
suprafeţelor de irigare. Suma
cumulativă a necesarului de
investiţii pentru dezvoltarea celor
29 AUA constituie peste 26.1
milioane lei. Cele mai solicitate
domenii de asistenţă financiară
sunt:
crearea
bazinelor
de
acumulare a apei pentru irigare,
procurarea
pompelor
pentru
pompare, crearea traseelor pentru
irigare, instalaţii de irigare şi contorizarea beneficiarilor în cadrul AUA. Necesarul
investiţiilor pentru zonele de dezvoltare ale republicii constituie următoarea structură: zona de
nord – 20.2%, zona de centru – 50.1% şi zona de sud – 29.7%. (anexa 11)
Analiza asistenţei donatorilor şi proiectelor investiţionale la dezvoltarea AUA
Denumirea AUA
Zona de nord
Zona de centru
Zona de sud
Total

Suma investiţiilor efectuate
în ultimii 5 ani, lei
6,188,043
8,031,200
1,545,500
15,764,743

Necesitatea
investiţiilor, lei
5,276,000
13,091,000
7,777,000
26,144,000

Notă: Elaborat în baza chestionarelor efectuate la 29 AUA

XI. Constrângeri şi propuneri
Principalele constrângeri identificate în activitatea AUA pentru irigare sunt următoarele:
Þ Lipsa unui cadru legal ce reglementează activitatea AUA pentru irigare;
Þ Infrastructura de irigare învechită şi costisitoare în întreţinere;
Þ Subordonarea unui mic grup de oameni cu interes în activităţile agricole împiedică libera
iniţiativă şi eficienţa serviciilor de irigaţii în cadrul AUA;
Þ În rezultatul privatizării, unele componente ale sistemelor de irigaţie au fost repartizate ca
cotă valorică, iar o altă parte, deşi de iure a rămas proprietate publică, de facto a rămas
fără supraveghere, a fost devastată şi, fără lucrări de menţinere, a devenit inoperabilă;
Þ Management ineficient al AUA (evidenţa contabilă, costurile serviciilor nu include
întreţinerea mijloacelor fixe);
Þ Insuficienţa surselor de finanţare avantajoase pentru stimularea investiţiilor în
infrastructura de irigare.
Pentru perfecţionarea şi eficientizarea creării şi dezvoltării AUA pentru irigare se propun
următoarele măsuri:
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1. Crearea cadrului legal favorabil pentru crearea şi dezvoltarea
Ø La momentul actual în legislaţia Republicii Moldova nu există un act legislativ care ar
reglementa procesele de constituire, activitate şi dizolvare (lichidare) a unor
organizaţii constituite de utilizatorii de apă pentru irigaţie care beneficiază de
serviciile unui sistem de irigaţie cu o arie relativ mare de cuprindere din punct de
vedere al numărului de beneficiari;
Ø Adoptarea unei legi ar stimula asocierea utilizatorilor de apă pentru irigaţii va
reglementa principiile şi procedurile de organizare, activitate şi suspendării activităţii
Organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţie, domenii până în prezent
nereglementate;
Ø Actul legislativ va trebui să asigure (i) integritatea fizică a sistemelor de irigaţie; (ii)
asigurarea echitabilă a intereselor tuturor utilizatorilor din aria inclusă în sistemelor de
irigaţie; (iii) mecanismul de întreţinere (reparaţii, modernizare, pază, etc.) a sistemului
de irigare în stare funcţională; (iv) transferul fizic a proprietăţii statului (infrastructurii
de irigare) în folosinţa AUA pe un termen lung;
Ø Stimularea creării şi dezvoltării asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare va
contribui la utilizarea eficientă a infrastructurii de irigare pe terenurile parcelate;
Ø Ajustarea sistemului de subvenţionare a în domeniul irigaţiei în aşa fel încât să se
subvenţioneze nu numai irigarea dar şi lucrările de întreţinere şi deservire a sistemului
unic de irigare, aceasta ar stimul utilizatorii să investească şi resursele proprii ale
utilizatorilor.
2. Dezvoltarea capacităţilor de administrare a AUA
Dezvoltarea în continuare a procesului de asociere a utilizatorilor de apă necesită dezvoltarea
capacităţilor acestora în administrarea lor. În acest context se cere personalul actualelor şi
viitoarelor AUA să participe la instruiri tematice al căror scop este să contribuie la
dezvoltarea şi consolidarea AUA.
Pentru fortificarea şi perfecţionarea managementului AUA pentru irigare este necesar de
implementat instruiri şi asistenţă pentru AUA şi membrii lor în următoarele domenii:
Ø Organizarea şi managementul în cadrul AUA: irigaţiile ca afacere;
Ø Managementul financiar, evidenţa contabilă şi raportarea financiară către membri;
Ø Utilizarea şi menţinerea infrastructurii de irigare;
Ø Administrarea serviciilor de irigare, proceduri şi contracte.
3. Accesarea de fonduri de către AUA pentru sprijinul material (echipamente,
reabilitare)
Sprijinul financiar de stat şi al proiecte donatoare pentru crearea şi dezvoltarea AUA urmează
a fi acordat numai când aceste organizaţii întrunesc anumite criterii de eligibilitate, şi anume:
Ø Să gestioneze infrastructura de irigare
amplasată în cadrul sectoarelor lor, pentru
care s-a făcut cererea de finanţare;
Ø Să fie pe deplin funcţionale şi să se
conformeze sub-criterii, cum sunt: un Consiliu
de Administraţie ales, personalul angajat, un
regulament de organizare şi funcţionare intern
adoptat, un personal administrativ de decizie
separat de cel de execuţie, o rată înaltă de
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strângere a cotizaţiei de la membrii;
Ø Să aibă un contract încheiat pe o perioadă îndelungată cu furnizorul de apă pentru
irigaţii pentru sectoarele pentru care se face cerere;
Ø Să dovedească că cererea pentru finanţări este aprobată de Adunarea Generală;
Ø Suprafeţele de irigare să fie amplasate în zone de irigare economic viabile, adecvate
infrastructurilor operaţionale de irigare;
Ø Să colecteze cu regularitate fonduri de la membri în vederea menţinerii
echipamentelor şi înlocuirii lor.
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Anexa 1
Informaţii şi persoane de contact ale 29 AUA pentru irigare analizate
Nr.

Denumirea AUA

Localitatea

Directorul AUA

Telefoane de contact

Zona de nord
1
2
3
4

AUA "Pîrliţa"
AUA "Dînjeni"
AUA "Ocniţa"
AUA "Struzeni"

s. Pîrliţa, r-l Soroca
s. Dînjeni, r-l Ocniţa
s.Ocniţa, r-l Ocniţa
s. Struzeni, r-l Rîşcani

Bostan Nicolai
Popov Igor
Lesnic Valeriu
Rusu Gheorghe

0699-52520
271-71517, 0691-54031
0791-58731
0256-66321, 0691-58866

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zona de centru
AUA "Rogojeni"
AUA "Grebleşti"
AUA "Ivancea"
AUA "Negureni"
AUA "Tarasova RM"
AUA "Pruteni"
CAÎ "Vegetalcom"
AUA "Vionila Plus"
AUA "Bolta Şerpeni"
AUA "Ichel"
AUA "Puhăceni"
AUA "Dagida-Prim"
AUA "Hidrocas"
AUA "Varniţa-Alex"
Zona de sud

s. Rogojeni, r-l Şoldăneşti
s. Grebleşti, r-l Străşeni
s. Ivancea, r-l Orhei
s. Negureni, r-l Teleneşti
s. Tarasova, r-l Rezina
s. Grozăştii, r-l Nisporeni
s. Bălăureşti, r-l Nisporeni
s. Bălăureşti, r-l Nisporeni
s. Şerpeni, r-l Anenii Noi
s. Coşerniţa, r-l Criuleni
s. Puhăceni, r-l Anenii Noi
s. Gura Bîcului, r-l Anenii Noi
s. Dubăsarii Vechii, r-l Criuleni
s. Varniţa, r-l Anenii Noi

Bou Vitalie
Caracaş Petru
Colta Vladimir
Popa Ala
Mardari Igor
Iancu Boris
Căpăstru Victor
Mămăligă Grigore
Murzac Alexandru
Cazacu Alexandru
Plămădeală Ştefan
Cerlenco Anatolii
Cuciuc Ion
Urîtu Alexandru

272-94101, 0691-05161
237-52285, 0698-55338
0696-55990
0258-60230, 0691-31233
0254-41236, 0692-10422
0689-19013
0264-48671, 069665919
0264-48244
0265-34321, 0693-33649
0248-69231, 0697-78374
0265-75231, 0683-41814
0265-41236, 0265-41232
0248-61306, 0683-39626
0691-75667

19
20
21
22
23

AUA "Tiras"
AUA "Crocmaz"
AUA "Purcari"
AUA "Palanca"
CÎ "Amelioratorii Caplani"

Buzadji
Hectareralamp
Caraus Boris
Cibotarenco Vasile
Gavrilovici Ştefan
Cociug Iun

0242-52061
0242-46278, 0790-48127
0242-30518
0697-15342
0680-10992

24
25
26
27
28
29

AUA "Ecofruct"
AUA "Talmaza"
AUA "Copanca"
AUA "Pleşeni"
AUA "Zîrneşti"
AUA "Hectaregimus"

Jitaru Alexei
Vremere Leonid
Cuţari Afanasie
Putregai Constantin
Tomoianu Efim
Liulica Dumitru

0685-02010
0242-41423, 0697-71319
0243-50833, 0691-72124
0273-74230, 0273-74249
0299-59830, 0798-64881
0243-58230, 0698-85566

s. Olăneşti, r-l Ştefan Vodă
s. Crocmaz, r-l Ştefan Vodă
s. Purcari, r-l Ştefan Vodă
s. Palanca, r-l Ştefan Vodă
s. Caplani, r-l Ştefan Vodă
s. Carahectaresani, r-l Ştefan
Vodă
s. Talmaz, r-l Ştefan Vodă
s. Copanca, r-l Căuşeni
s. Pleşeni, r-l Cantimir
s. Zîrneşti, r-l Cahul
s. Hectaregimus, r-l Căuşeni
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Anexa 2
Precipitaţii atmosferice în Republica Moldova (cantitatea lunară şi anuală)
Specificare
2005

Briceni
2006 2007

2008

Staţia şi anii de observare
Chişinău
2005 2006 2007 2008

2005

Cahul
2006 2007

2008

Q lunară de
precipitaţii, mm
Ianuarie

52

23

29

27

38

39

44

26

16

21

41

14

Februarie

65

20

41

19

66

22

62

6

36

17

27

2

Martie

42

86

21

27

27

89

34

36

22

50

44

33

Aprilie

73

52

18

127

50

37

37

48

21

30

21

47

Mai

111

98

62

54

76

97

19

43

41

39

25

49

Iunie

72

119

88

37

107

82

27

63

91

68

37

95

55

42

121

212

18

53

4

51

97

26

0

43

202

169

91

71

151

67

34

31

47

47

105

20

Iulie
August
Septembrie

6

26

42

89

5

53

26

75

9

43

39

46

Octombrie

35

21

46

46

17

14

71

16

45

10

49

22

Noiembrie

38

22

38

29

48

10

60

16

62

7

63

13

Decembrie

49

5

21

35

35

1

62

55

26

9

66

60

800

683

618

773

638

564

480

466

513

367

517

444

137

138

131

146

132

123

114

107

110

105

95

114

75

77

73

76

70

70

64

70

73

72

67

71

Cantitatea anuală de
precipitaţii, mm
Numărul zilelor cu
precipitaţii 0,1 mm şi
mai mult
Umiditatea relativă a
aerului, %

Sursa: Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova
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Anexa 5
Locul AUA în reţeaua sistemelor de irigare a Republicii Moldova
Nr.

Denumirea AUA

Apartenenţa la
sistem de irigare
(SI)

1
2

AUA "Pruteni"
Grozeşti
AUA "Vionila Plus", CAÎ
Bălăureşti
"Vegetalcom"
3 AUA "Bolta Şerpeni"
Şerpeni
4 AUA "Ichel"
Coşerniţa
5 AUA "Puhăceni"
Puhăceni
6 AUA "Dagida-Prim"
Nistrean
7 AUA "Hidrocas"
Puhăcenii de Sus
8 AUA "Varniţa-Alex"
Varniţa
AUA "Tiras", AUA
"Crocmaz", AUA "Purcari",
Suvorov
9 AUA "Palanca"
10 AUA "Ecofruct", CÎ
Caplani
"Amelioratorii din Caplani"
11 AUA "Talmaza"
Talmaza
12 AUA "Copanca"
Copanca
13 AUA "Pleşeni"
Toceni
14 AUA "Zîrneşti"
Polder 4 Zîrneşti
15 AUA "Hectaregimus"
Bender
Total
Sursa: Elaborat în baza chestionarelor efectuate la 29 AUA

1,922

Ponderea suprafeţei
irigate AUA în
suprafaţa irigabilă a
SI, hectare
7.8%

400
70
100
130
580
30
215

1,369
1,030
488
952
1,839
11,252
1,442

29.2%
6.8%
20.5%
13.7%
31.5%
0.3%
14.9%

160

10,010

1.6%

177
19
100
160
23
0
2,314

4,904
2,468
1,030
676
4,849
1,770
46,001

3.6%
0.8%
9.7%
23.7%
0.5%
0.0%
5.0%

Suprafaţa
irigabilă a
AUA,
hectare
150

Suprafaţa
irigabilă a
SI, hectare

Anexa 6

Surse financiare
neacoperite, mil. lei

Instituţia
responsabilă

Investiţii (proiecte,
granturi), mil. lei

Termenul
de realizare

Surse private, mil. lei

Denumirea sectorului şi
acţiunilor

Buget de stat, mil. lei

Nr.
d/o

Costul total, mil. lei

Planul de acţiuni pentru implementarea şi realizarea strategiei naţionale
de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015)
(extras)

6. Irigarea
Reabilitarea sistemelor de
Agenţia „Apele
6.1.
526.1 99.5
298.3
2007-2015
923.9
irigare
Moldovei”
Construcţia sistemelor de
Agenţia „Apele
6.2.
2575.0
2009-2015
2575.0
irigare noi pe 218 mii hectare
Moldovei”
Curăţarea canalelor şi
Agenţia „Apele
6.3. colectoarelor de desecare,
2007-2015
36.4
64.9 28.5
Moldovei”
45.04 mii hectare.
Reparaţia digurilor de
Agenţia „Apele
6.4. protecţie împotriva inundaţiei, 2007-2015
34.1 34.1
Moldovei”
198.8 mii m.
Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial în Republica Moldova (2008 – 2015)
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Anexa 7

0.9%
Zona de nord
439
4
AUA "Pîrliţa"
79
1
1.3%
AUA "Dînjeni"
176
1
0.6%
AUA "Ocniţa"
154
1
0.6%
AUA "Struzeni"
30
1
3.3%
Zona de centru
1442
713 49.4%
5 AUA "Rogojeni"
137
1
0.7%
6 AUA "Grebleşti"
9
9 100.0%
7 AUA "Ivancea"
16
16 100.0%
8 AUA "Negureni"
70
1
1.4%
9 AUA "Tarasova RM"
123
1
0.8%
10 AUA "Pruteni"
120
120 100.0%
11 CAÎ "Vegetalcom"
9
75 833.3%
12 AUA "Vionila Plus"
140
1
0.7%
13 AUA "Bolta Şerpeni"
90
1
1.1%
14 AUA "Ichel"
241
1
0.4%
15 AUA "Puhăceni"
196
196 100.0%
16 AUA "Dagida-Prim"
251
251 100.0%
17 AUA "Hidrocas"
31
31 100.0%
18 AUA "Varniţa-Alex"
9
9 100.0%
Zona de sud
753
309 41.0%
19 AUA "Tiras"
29
21 72.4%
20 AUA "Crocmaz"
32
0
0.0%
21 AUA "Purcari"
105
115 109.5%
22 AUA "Palanca"
7
7 100.0%
23 CÎ "Amelioratorii din Caplani"
85
85 100.0%
24 AUA "Ecofruct"
48
60 125.0%
25 AUA "Talmaza"
8
9 112.5%
26 AUA "Copanca"
333
1
0.3%
27 AUA "Pleşeni"
2
2 100.0%
28 AUA "Zîrneşti"
9
9 100.0%
29 AUA "Hagimus"
95
0.0%
Total
2,634 1,026 39.0%
Sursa: Elaborat în baza chestionarelor efectuate la 29 AUA

Informaţii despre beneficiari (membri şi non-membri) şi
suprafaţa irigată în AUA

0

0

0

0

0

0

1
2
3
4
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264 340 370 661
9
6

10
6

108 106
7 18

7

12
2

40

7 188

2

54

3

61

4
1
1
1
1
9
1

1
3

54
15
1
1
1

40 25 155 72 1
63 145 187 435
31 30
7 45 1
217 267 54 88 13
15 10
5
4 1
65 90
0
0
80 100
40 25
8 19
0
0
9

30
7
3
8
0
1

20 10
25
30 2
5
0
4

0

33

40
28
6

1
2

5
17

0

1
1

23

481 607 424 749 20 216 15

ha

Total
benef

ha

50 ha <
benef

ha

benef

ha

benef

3-10 ha 10-50 ha

ha

> 3 ha
benef

Denumirea AUA

Numărul
beneficiarilor de
servicii de irigare
Ponderea
beneficiarilor în
totalul membrilor, %

Nr.

Numărul de membri

Analiza beneficiarilor serviciilor de irigare în cadrul AUA

785
4 785
40
1
40
550
1 550
115
1 115
80
1
80
710 650 1899
70
1
70
9
10
15 100
50
1
50
150
6 211
120 160
9
33
140
1 140
70
1
70
100
1 100
196 130
250 580
31
30
130
9 215
256 286 639
21
20
0
0
105 115
7
25
85 147
48
30
8
19
100
1 100
156
2 160
9
23
0
0
1,751 940 3,323
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Anexa 8
Analiza suprafeţelor irigabili şi irigate în cadrul AUA
Nr.

Denumirea AUA

Suprafaţa
irigabilă a
AUA,
hectare

Zona de nord
1,315
AUA "Pîrliţa"
300
AUA "Dînjeni"
700
AUA "Ocniţa"
115
AUA "Struzeni"
200
Zona de centru
3,651
5
AUA "Rogojeni"
120
6
AUA "Grebleşti"
40
7
AUA "Ivancea"
100
8
AUA "Negureni"
100
9
AUA "Tarasova RM"
211
10
AUA "Pruteni"
500
11
CAÎ "Vegetalcom"
350
12
AUA "Vionila Plus"
400
13
AUA "Bolta Şerpeni"
70
14
AUA "Ichel"
100
15
AUA "Puhăceni"
130
16
AUA "Dagida-Prim"
1,000
17
AUA "Hidrocas"
30
18
AUA "Varniţa-Alex"
500
Zona de sud
3,277
19
AUA "Tiras"
130
20
AUA "Crocmaz"
144
21
AUA "Purcari"
500
22
AUA "Palanca"
50
23
CÎ "Amelioratorii din Caplani"
1,400
24
AUA "Ecofruct"
38
25
AUA "Talmaza"
85
26
AUA "Copanca"
280
27
AUA "Pleşeni"
400
28
AUA "Zîrneşti"
150
29
AUA "Hectaregimus"
100
Total
8,243
Sursa: Elaborat în baza chestionarelor efectuate la 29 AUA
1
2
3
4
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Structura,
%
16.0%
3.6%
8.5%
1.4%
2.4%
44.3%
1.5%
0.5%
1.2%
1.2%
2.6%
6.1%
4.2%
4.9%
0.8%
1.2%
1.6%
12.1%
0.4%
6.1%
39.8%
1.6%
1.7%
6.1%
0.6%
17.0%
0.5%
1.0%
3.4%
4.9%
1.8%
1.2%
100.0%

Suprafaţa
irigată a
AUA,
hectare
785
40
550
115
80
2,116
70
10
100
50
211
150
200
200
70
100
130
580
30
215
639
20
0
115
25
147
30
19
100
160
23
0
3,540

Ponderea suprafeţei
irigate în suprafaţa
irigabilă, %
59.7%
13.3%
78.6%
100.0%
40.0%
58.0%
58.3%
25.0%
100.0%
50.0%
100.0%
30.0%
57.1%
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%
58.0%
100.0%
43.0%
19.5%
15.4%
0.0%
23.0%
50.0%
10.5%
78.9%
22.4%
35.7%
40.0%
15.3%
0.0%
42.9%
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Anexa 9
Dinamica suprafeţelor irigate şi volumelor de irigare în cadrul AUA
Suprafaţa irigată, hectare
Nr.

Denumirea AUA

Anul
2007
420
0
420
0
0
1,375
15
40
100
0
0
0
200
0
40
0
0
550
30
400
443
20

Anul
2008
580
30
470
0
80
1,737
32
25
100
50
0
120
200
200
50
0
0
680
30
250
1,052
20

Zona de nord
AUA "Pîrliţa"
AUA "Dînjeni"
AUA "Ocniţa"
AUA "Struzeni"
Zona de centru
5 AUA "Rogojeni"
6 AUA "Grebleşti"
7 AUA "Ivancea"
8 AUA "Negureni"
9 AUA "Tarasova RM"
10 AUA "Pruteni"
11 CAÎ "Vegetalcom"
12 AUA "Vionila Plus"
13 AUA "Bolta Şerpeni"
14 AUA "Ichel"
15 AUA "Puhăceni"
16 AUA "Dagida-Prim"
17 AUA "Hidrocas"
18 AUA "Varniţa-Alex"
Zona de sud
19 AUA "Tiras"
20 AUA "Crocmaz"
21 AUA "Purcari"
0
115
22 AUA "Palanca"
0
25
23 CÎ "Amelioratorii din Caplani"
358
541
24 AUA "Ecofruct"
38
38
25 AUA "Talmaza"
0
32
26 AUA "Copanca"
0
0
27 AUA "Pleşeni"
0
254
28 AUA "Zîrneşti"
27
27
29 AUA "Hectaregimus"
Total
2,238
3,369
Sursa: Elaborat în baza chestionarelor efectuate la 29 AUA
1
2
3
4
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Anul
2009
785
40
550
115
80
2,116
70
10
100
50
211
150
200
200
70
100
130
580
30
215
639
20

Utilizarea apei pentru irigare, mii
m3
Anul
Anul
Anul
2007
2008
2009
60
111
357
0
6
30
60
95
151
0
0
106
0
10
70
1,879
1,335
1,713
12
46
18
18
13
15
100
100
100
0
56
43
0
0
300
0
45
26
242
110
100
0
140
110
62
85
249
0
0
80
0
0
80
1,010
525
480
85
70
42
350
145
70
88
582
323
3
2
2

115
25
147
30
19
100
160
23

0
0
51
23
0
0
0
12

50
10
76
26
18
0
385
15

0
12
35
15
10
124
112
13

3,540

2,027

2,028

2,393
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Anexa 10
Analiza suprafeţelor irigate pe grupe de culturi agricole în cadrul AUA
Nr.

Denumirea AUA

Suprafaţa irigată pentru culturile agricole, hectare
Culturi de
Cartof Legume Plantaţii multianuale
câmp
227
100
428
30
40
165
100
285
62
53
50
30
875
0
1185
56
66
4
10
25
75
50
185
26
150
120
80
115
85
30
40
100
54
76
30
520
30
30
215
179.5
31
322.5
106
13
7

Zona de nord
AUA "Pîrliţa"
AUA "Dînjeni"
AUA "Ocniţa"
AUA "Struzeni"
Zona de centru
5
AUA "Rogojeni"
6
AUA "Grebleşti"
7
AUA "Ivancea"
8
AUA "Negureni"
9
AUA "Tarasova RM"
10 AUA "Pruteni"
11 CAÎ "Vegetalcom"
12 AUA "Vionila Plus"
13 AUA "Bolta Şerpeni"
14 AUA "Ichel"
15 AUA "Puhăceni"
16 AUA "Dagida-Prim"
17 AUA "Hidrocas"
18 AUA "Varniţa-Alex"
Zona de sud
19 AUA "Tiras"
20 AUA "Crocmaz"
21 AUA "Purcari"
115
22 AUA "Palanca"
10
23 CÎ "Amelioratorii din Caplani"
24 AUA "Ecofruct"
25 AUA "Talmaza"
1
26 AUA "Copanca"
39
27 AUA "Pleşeni"
28 AUA "Zîrneşti"
14.5
29 AUA "Hectaregimus"
Total
1,282
Sursa: Elaborat în baza chestionarelor efectuate la 29 AUA
1
2
3
4
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16
15

131

15
147
30
2
46
61
8.5
1,936

99

192

Total
785
40
550
115
80
2116
70
10
100
50
211
150
200
200
70
100
130
580
30
215
639
20
0
115
25
147
30
19
100
160
23
0
3,540
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Anexa 11
Analiza asistenţei din partea Guvernului şi a donatorilor la dezvoltarea AUA
Nr.

Denumirea AUA

Suma investiţiilor efectuate în
ultimii 5 ani, lei

Zona de nord
1
AUA "Pîrliţa"
2
AUA "Dînjeni"
3
AUA "Ocniţa"
4
AUA "Struzeni"
Zona de centru
5
AUA "Rogojeni"
6
AUA "Grebleşti"
7
AUA "Ivancea"
8
AUA "Negureni"
9
AUA "Tarasova RM"
10
AUA "Pruteni"
11
CAÎ "Vegetalcom"
12
AUA "Vionila Plus"
13
AUA "Bolta Şerpeni"
14
AUA "Ichel"
15
AUA "Puhăceni"
16
AUA "Dagida-Prim"
17
AUA "Hidrocas"
18
AUA "Varniţa-Alex"
Zona de sud
19
AUA "Tiras"
20
AUA "Crocmaz"
21
AUA "Purcari"
22
AUA "Palanca"
23
CÎ "Amelioratorii din Caplani"
24
AUA "Ecofruct"
25
AUA "Talmaza"
26
AUA "Copanca"
27
AUA "Pleşeni"
28
AUA "Zîrneşti"
29
AUA "Hectaregimus"
Total
Sursa: Elaborat în baza chestionarelor efectuate la 29 AUA
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Necesitatea
investiţiilor, lei

6,188,043
1,955,000
1,478,940
1,674,103
1,080,000
8,031,200
956,000
176,000
0
250,000
2,006,000
0
230,000
0
1,137,200
1,376,000
1,900,000
0
0
0
1,545,500
0

5,276,000
2,826,000
600,000
250,000
1,600,000
13,091,000
2,240,000
256,000
1,000,000
500,000
1,600,000
1,700,000
620,000
500,000
0
120,000
656,000
1,224,000
1,175,000
1,500,000
7,777,000
400,000
700,000

0
210,000
26,000
0
974,100
0
335,400

320,000
1,965,000
92,000
600,000
3,050,000
650,000
0

15,764,743

26,144,000
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