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Domnului Ion PERJU
Ministru al Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului

Stimate Domnule Ministru,
Prin prezenta, Asociația Investitorilor Străini din Moldova (FIA) Vă salută și Vă exprimă
înaltele sale considerațiuni.
Experții societăților – membre FIA au examinat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2020-2023 privind soluționarea unor probleme din domeniul
hidroameliorației, şi vin cu următoarele propuneri și comentarii pe marginea acestuia.
Anterior, am exprimat în repetate rânduri îngrijorarea privind lipsa unui strategii naționale
coerente în domeniul hidroameliorației, precum și am pledat pentru includerea în cadrul juridic existent
a unor prevederi, care ar spori gradul de protecție a investițiilor în agricultură, fapt ce va micșora
riscurile și ar servi la sporirea atractivității acestei ramuri pentru investitori.
Planul propus spre examinare este unul oportun și necesar, însă, după părerea noastră, este un
plan de activități complementar, fără a rezolva problemele stringente ce necesită atenția autorităților.
Astfel, pe lângă propunerile incluse în plan, descrise mai jos, pledăm pentru întreprinderea unor
masuri urgente, în vederea soluționării următoarelor:
1. Realizarea imediată a prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.977 din
16.08.2016 și nr.810 din 20.08.2018, aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de
acumulare/iazurilor (gradul de îndeplinire timp de 4 ani – 10 %).
2. Elaborarea de către MADRM, în consultare cu Asociațiile Profesionale în domeniul
agriculturii, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a unui studiu de prefezabilitate referitor la
asigurarea cu apă pentru irigare a fermierilor din râurile Prut, Nistru, iazuri, precum și alte corpuri
acvatice.
3. Aprobarea de către Guvern a Regulamentului cu privire la utilizarea apelor subterane pentru
irigare, în temeiul art. 45(2) din Legea apelor Nr. 272/2011.
4. Elaborarea și aprobarea unei Strategii de dezvoltare a gospodăririi apelor şi a
hidroameliorației în Republica Moldova pentru anii 2020-2030, cu evaluarea potențialului hidrologic,
rezervelor apelor subterane și terestre, identificarea măsurilor de dezvoltare și utilizare rațională a
obiectelor acvatice de acumulare a apelor, concentrarea mijloacelor financiare de la Fondului Național
de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (AIPA); Unitatea Consolidată pentru Implementarea
Programelor IFAD; Proiectul Creșterii Producției Alimentare 2 KR.
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Totodată, ne exprimăm susținerea privind proiectul Planului de acțiuni pentru anii 2020-2023
privind soluționarea unor probleme din domeniul hidroameliorației, cu recomandarea următoarelor:
Nr. acțiunii
Termenii de realizare
planului: 2020-2023

Acțiunea nr.1
Acțiunea nr.3
Acțiunea nr.4

Propunere

Argumentare

a În particular, având in vedere
importanța domeniului vizat și
necesitatea stringenta de
implementare a tehnologiilor
de
irigare,
in
scopul
combaterii efectelor secetei si
sporirii competitivității in
domeniul agricol propunem
de a efectua acțiunile
preconizate in perioada anilor
2020-2021.

Urgentarea realizării planului,
deoarece situația critică din ultimii
ani, si în special cea din anul 2020
ne demonstrează ca am întârziat cu
cel puțin 10 ani în acest domeniu.

Având in vedere multitudinea de
activități prevăzute in acțiunile
pentru trimestrul IV al anului 2023,
care după părerea noastră este un
termen irealizabil pentru perioada
unui trimestru, consideram oportun
2. De a se indica termenele de de a se revedea termenele propuse,
inițiere a lucrărilor și a luându-se in considerare inclusiv si
finalizării lor.
termenii pentru efectuarea lucrărilor
cadastrale tehnice, de înregistrare
etc, astfel, încât la data preconizata
toate lucrările sa fie finalizate,
inclusiv transmiterea și
înregistrarea drepturilor asupra
acestor bunuri.
1. De a se revedea termenele
de executare prevăzute în
acțiunile nominalizate.

Totodată, este necesar de a se indica
si termenul de inițiere a acestor
activități, in scopul neadmiterii
tergiversării lucrărilor preconizate.
(de ex. in termen de 3 luni de la data
aprobării HG)
Acțiunea nr.1

Inventarierea bunurilor
imobile
proprietate publică a statului,
a
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Sistemelor de Irigare, de
realizat in doua etape
1) in funcție de existența
fermierilor doritori de
utilizarea a sistemei de irigare
si starea tehnica
satisfăcătoarea ce necesita
surse minime de restabilire.

pentru sistemele de irigare in aria de
deservire a cărora exista fermieri,
doritori de a se asocia în AUA, de a
coparticipa
la
restabilirea
relansarea sistemei de irigare.

2) sistemele de irigare, in aria
de deservire a cărora nu există
fermieri, doritori de a iriga și
crea AUA, necesita a fi
realizate, in conformitate cu
legislația in vigoare.
Acțiunea 2.

Referitor la prezentarea
informației referitor la
rețelele de Irigare,
administrate de Autoritățile

Urgentarea punerii in funcțiune, in
prim plan, a sistemelor de irigare
solicitate de utilizatorii de apa.

Publice Locale (conductele
magistrale, de redistribuire,
hidranți
etc.)propunem ca în mod
primordial, să se prezinte
informația privind rețelele ce
vor fi utilizate conform
propunerii noastre la
Acțiunea 1, etapa 1.
Acțiunea 10. Elaborarea unui
nou document de
politici în domeniul
hidroameliorației.

Elaborarea Strategii
Termenii implementării tuturor
Naționale in privința atenuării Strategiilor, planurilor si politicilor
impactului negativ cauzat de
din acest domeniu sunt depășiți.
încălzirea globala, care ar
include: hidroameliorarea si
administrarea efectiva a
resurselor de apa;
împădurirea si crearea fâșiilor
forestiere; aprecierea gamei
de culturi agricole rezistente
la seceta pentru a fi cultivate
in RM; implementarea
tehnologiilor de conservare si
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de stopare a degradarea
solului.

În speranța că Veți da curs demersului, Vă mulțumim anticipat și suntem la dispoziția DVS
pentru orice informații suplimentare!
Cu o deosebită considerație,
Ana Groza
Director executiv
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