GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE

nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedurile
de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție,
conservare și sporire a fertilităţii solurilor
----------------------------------------------------În vederea executării prevederilor art. 8, 9, 10, 78, 79 și 81 din Codul
funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările şi completările
ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile și procedurile de realizare a
activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și de sporire a
fertilităţii solurilor (se anexează).
2. Instituția implementatoare va elabora și va prezenta Comisiei
republicane spre examinare, în termen de o lună de la data adoptării prezentei
hotărîri, Raportul privind impactul lucrărilor la obiectele incluse în Lista
obiectelor şi mijloacelor financiare necesare în scopul realizării Planului de
acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii
solurilor.
3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu
autorităţile administraţiilor publice locale vor întreprinde măsurile necesare
pentru realizarea prevederilor Regulamentului nominalizat.
4. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 20 august 2011 „Cu
privire la aprobarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor
pentru anii 2011-2020” va avea următorul cuprins:
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„4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va aproba
anual Lista obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pentru realizarea
Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a
fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020.”

Prim-ministru

PAVEL FILIP

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii,
dezvoltării regionale
şi mediului

Liviu Volconovici

Ministrul finanţelor

Octavian Armaşu
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Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr……din ……………………….. 2018

REGULAMENT
privind condițiile și procedurile de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare,
protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor

I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Regulamentul privind condițiile și procedurile de realizare activităților de
îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor, în continuare Regulament, este elaborat în vederea eficientizării procedurilor de organizare și realizare a
executării activităților de îmbunătățiri funciare, protecția, conservarea și sporirea fertilităţii
solurilor.
2. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor activităților de îmbunătățiri
funciare, protecție, conservare și sporirea fertilităţii solurilor, cu suportul financiar de la
bugetul de stat.
3. În sensul prezentului Regulament următoare noțiuni semnifică:
Îmbunătățiri funciare – ansamblu de lucrări tehnice de amenajare și ameliorare , al
căror efect se menține pe o perioadă lungă în circuitul de utilizare, urmărind să pună în
valoare solurile neproductive sau să sporească productivitatea unor soluri slab productive;
Protecția solului – sistem de măsuri juridice, organizatorice, economice, tehnologice
și de altă natură prin care se urmărește utilizarea rațională a solurilor, cu luarea în
consideraţie a pretabilităţii acestora şi evitarea acţiunilor care conduc la deteriorarea şi
degradarea acestora;
Fertilitatea solului - totalitatea însuşirilor fizice, chimice şi biologice ale solului care
asigura plantele, pe tot parcursul perioadei de vegetaţie, substanţe nutritive, apă și aer de care
au nevoie pentru creșterea și dezvoltarea lor în condițiile satisfacerii și a celorlalți factori de
vegetație (factorii de mediu - căldură, lumină etc.);
Degradarea solului – proces pedologic generat de acțiunea factorilor naturali și
antropici cu impactul negativ asupra funcțiilor solului, care conduce la micșorarea fertilității
acestuia;
Soluri degradate – solurile care prin eroziune, poluare sau prin acțiunea altor factori
antropici și-au pierdut total sau parțial capacitatea de producție;
Perimetru de ameliorare - toate terenurile degradate, din cadrul perimetrului
delimitat, indiferent de titularul dreptului de proprietate, a căror punere în valoare este
necesară din punctul de vedere al protecţiei solului, regimului apelor, îmbunătăţirii
condiţiilor de mediu şi a diversităţii biologice;
Fişa perimetrului de ameliorare – document tehnic în care este redat regimul juridic
al terenurilor, categoria terenurilor, modul de folosinţă a acestora, natura degradării acestora,
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sunt enumerate totalitatea schimbărilor negative a însuşirilor solurilor ca rezultat al acţiunii
factorilor naturali şi antropogeni, descrierea sumară a condiţiilor pedolitologice, relieful,
descrierea sumară a lucrărilor de ameliorare, evaluarea orientativă a lucrărilor necesare de
ameliorare, proprietarii, vecinii, etc.;
Conservarea solului - complex de lucrări și măsuri juridice, organizatorice,
economice, tehnologice și de altă natură aplicate pentru prevenirea degradării solului, prin
eroziune, exces de umiditate, dehumificare, destructurare, compactare secundară, săcătuire în
elemente nutritive, sărăturare a terenurilor irigate, sau alte procese ce influențează starea de
calitate a solului;
Instituție implementatoare – structură organizațională care este împuternicită să
asigure implementarea politicilor statului în domeniul îmbunătățiri funciare, protecția,
conservarea și sporirea fertilităţii solurilor.
4. Lucrările de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității
solurilor se efectuează în scopul:
a) de a proteja solul împotriva acțiunii mecanice a apei și a vîntului, categorie care
cuprinde complexul de lucrări de prevenire și combatere (control) a eroziunii solului;
b) de refacere (completare) a deficitului de umiditate, a conţinutului de substanţe
organice în sol, în care categorie se cuprind irigațiile;
c) de a preveni sau elimina excesul de apă din sol, de la suprafața acestuia, categorie în
care se încadrează desecarea și drenajul;
d) de restabilire a solurilor, categorie în care se încadrează lucrările de construcție și
exploatare a obiectelor hidrotehnice, lucrările de decopertare selectivă şi copertare a
terenurilor deteorate sau degradate, lucrări de ameliorare a solurilor alcalice și saline.
5. Benefeciar al lucrărilor de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a
fertilităţii solului, finanţate de la bugetul de stat poate fi orice persoană fizică sau juridcă ce
deţine teren în proprietate, posesie sau folosinţă.
6. Contribuţia Beneficiarului în devizul de cheltuieli la efectuarea lucrărilor de
îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solului, finanţate de la
bugetul de stat, nu trebuie să fie mai mică decît costul documentaţiei de proiect.
II. PROCEDURI DE EXAMINARE, IDENTIFICARE ȘI PRIORITIZARE A
OBIECTELOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, PROTECȚIE, CONSERVARE ȘI
SPORIRE A FERTILITĂȚII SOLULUI
Secțiunea 1
Criterii de selectare și prioritizare a obiectelor
7. Criteriul principal de prioritizare a obiectelor (proiectelor) este forma și intensitatea
procesului de degradare şi suprafaţa afectată.
8. Sunt considerate soluri degradate:
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a) soluri afectate de eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă, indiferent de
modul de folosinţă a acestora;
b) soluri cu eroziune în adîncime (ravene, etc.);
c) soluri afectate de alunecări active, prăbușiri și surpări;
d) soluri nisipoase expuse erodării de către apă sau vînt;
e) soluri cu exces permanent de umiditate;
f) soluri poluate de substanțe chimice, petroliere și toxice;
g) soluri neproductive;
h) soluri și biocenoze afectate și distruse (degradate biologic);
i) soluri ocupate cu halde miniere, deșeuri industriale și/sau menajere;
j) soluri distrunse prin lucrări de excavaţii (cariere, etc.);
k) soluri colmatate cu depozite de pedolit slab humifere;
l) soluri compactate;
m) soluri desfundate;
n) soluri solonetizate si salinizate;
o) soluri dehumificate;
p) soluri degradate ca rezultat al irigării intensive.
Secțiunea 2
Constatarea, delimitarea și selectarea a perimetrelor de ameliorare
9. Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare se poate face de
către direcţiile raionale agricultură și alimentație sau municipale, serviciile relaţii funciare
raionale sau municipale, instituțiile în domeniul silviculturii și mediului, proprietarul
terenului degradat, sau alte persoane fizice și juridice interesate care se depune la sediul
administrației publice locale.
10. Perimetrul de ameliorare se constată, delimitează și se selectează în baza
investigațiilor pe teren de specialiști ai administrației publice locale, care după caz, pot
solicita asistență și consultanță din partea experților din domeniu, instituțiilor de cercetări de
profil, instituțiilor implementatoare.
11. La examinarea cererilor, sesizărilor de constituire a unui perimetru de ameliorare
administrația publică locală:
1) examinează sesizările sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare;
2) constată pe teren situaţia perimetrului, identifică vecinătăţile şi delimitează prin
ţăruşare perimetrul de ameliorare;
3) identifică şi delimitează imobilele din interiorul şi de pe limita exterioară a
perimetrului de ameliorare, care sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi de
ameliorare, drumurile de acces, precum şi categoria (modul) de folosinţă a acestora;
4) identifică şi descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor
procese şi constată cauzele care le-au generat;
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5) stabileşte, cu acordul titularului dreptului de proprietate, restricţiile care sunt
necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare şi modul de respectare a acestora pe
toată durata executării lucrărilor specifice;
6) întocmeşte fişa perimetrului de ameliorare.
12. Administrația publică locală întocmește un dosar în care se include:
1) cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare;
2) schița, planul de situaţie la o scară convenabilă 1:500-1:5.000, în funcţie de
dimensiunile perimetrului de ameliorare, cu indicarea vecinilor, însoţit de copia planului de
amplasament şi delimitare a imobilelor sau extrasul din planul cadastral a bunurilor imobile
cuprinse în limitele perimetrului de ameliorare;
3) acordul în scris a proprietarilor privind constituirea perimetrului de ameliorare;
4) fişa perimetrului de ameliorare;
5) procesul-verbal de constatare, delimitare și selectare a perimetrului de ameliorare, care
conţine decizia specialiștilor, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărîrea Guvernului nr. 618 din
05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de
dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele
administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii
Moldova.
13. Acoperirea costurilor de deplasare a experților din domeniu, reprezentanților
instituțiilor de cercetări de profil, instituțiilor implementatoare se face de către beneficiar.
14. Fişa perimetrului de ameliorare prevăzută la pct. 11 sbp. 6) se întocmeşte potrivit
modelului prevăzut în anexă la prezentul regulament.
15. Fişa aprobată de primar constituie temei de proiectare pentru autoritatea
contractantă care are obligaţia realizării documentaţiei tehnico-economice, în conformitate cu
prevederile legislației.
16. Dosarele de constituire a perimetrelor de ameliorare se transmit instituției
implementatoare.
17. Instituția implementatoare, anual pînă la 01 septembrie, va acumula şi sistematiza
materialele, dosarele ce ţin de stabilirea perimetrelor de ameliorare de la administrațiile
publice locale şi le va pune la dispoziţia Comisie republicane spre examinare.
18. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va aproba anual Lista
obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pentru realizarea Planului de acţiuni privind
implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor .
Secțiunea 3
Componenţa şi atribuţiile comisiei republicane
19. Comisia republicană se constituie prin ordinul Ministrului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului şi are următoarea componenţă:
Preşedinte - Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului;
Vicepreşedinte – Directorul instituției implementatoare;
Membrii:

- reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
- reprezentantul instituției de cercetări de profil;
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- reprezentantul instituției implementatoare.
20. Comisia republicană în limita bugetului alocat decide asupra includerii obiectelor
pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, protecția, conservarea și sporirea
fertilităţii solurilor în Lista obiectelor şi mijloacelor financiare necesare în scopul realizării
Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii
solurilor.
Secțiunea 4
Organizarea, expertizarea proiectelor de execuție a lucrărilor de îmbunătățiri funciare,
protecţie, conservare și sporire a fertilităţii solului
21. Proiectele de execuţie a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și
sporire a fertilităţii solului se supun avizării instituţiilor de cercetări de profil și supuse expertizei
ecologice de stat și, după caz, expertizei tehnice în construcţii.
22. Lucrările de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii
solurilor se efectuează ţinîndu-se cont de principiile de bază pentru restabilirea terenurilor degradate,
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 09 iunie 1994.
23. Selectarea operatorilor economici care vor efectua lucrări de îmbunătățiri funciare,
protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor se va realiza prin intermediului
procedurilor de achiziții conform prevederilor Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziţiile publice.

III. RESTRICȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE
ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, PROTECȚIE, CONSERVARE ȘI SPORIRE A
FERTILITĂȚII SOLULUI
24. Se finanțează din bugetul de stat doar lucrările de îmbunătățiri funciare, protecție,
conservare și sporire a fertilităţii solurilor incluse în proiectele de execuție, avizate de către
instituţiile de cercetări de profil şi supuse expertizei în conformitate cu prevederile legislaţiei.
25. Persoanele ce vor efectua lucrări de îmbunătăţiri funciare, protecție, conservare şi sporire a fertilităţii
solurilor ce nu sunt incluse în proiecte avizate de către instituţiile de cercetări de profil şi supuse expertizei în
conformitate cu prevederile Legii privind expertiza ecologică, Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii
şi prezentului Regulament, sau cu încălcarea prevederilor proiectelor de execuţie sunt pasibile de răspundere civilă,

contravenţională sau penală.
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Anexă
la Regulamentul privind condițiile
și procedurile de organizare și realizare a executării
activităților de îmbunătățiri funciare, protecție,
conservare și sporire a fertilităţii solurilor

FIŞA PERIMETRULUI DE AMELIORARE
1. Denumirea perimetrului de ameliorare:
satul/ comuna
.

raionul/municipiul

2. Modul de folosinţă a terenurilor cuprinse în perimetrul de ameliorare:
a) Conform datelor din Cadastru funciar, aprobat de Guvern.
___________
Se anexează după caz, prin deligența reprezentantului Serviciului relaţii funciare şi cadastru raional/municipal, schița, planul de
situaţie întocmit la scara 1:500-1:5.000, cu indicarea vecinilor, copia planului de amplasament şi delimitare a imobililor sau
extrasul din planul cadastral, a bunurilor imobile cuprinse în limitele perimetrului de ameliorare. La stabilirea limitei
perimetrului de ameliorare se vor avea în vedere, pe cît posibil, anumite limite naturale sau artificiale.
Nr.
crt.

Modul de folosinţă a terenului
(din Cadastru funciar, aprobat de
Guvern)

Numărul
Suprafaţa, cadastral
(ha)
al
parcelei

Observaţii

TOTAL PERIMETRU

b) Situaţia reală pe teren
Nr.
crt.

Modul de folosinţă a terenului
(reală pe teren)

Numărul
Suprafaţa,
cadastral
(ha)
al parcelei

Observaţii

TOTAL PERIMETRU

3. Proprietarii terenurilor din perimetrul de ameliorare:
Denumirea
proprietarului
A. Persoane fizice
B. Asociaţii de
proprietari
C. Societăţi
comerciale
D. Consilii locale

Suprafaţa pe moduri de folosinţă conform Cadastrul funciar, aprobat
de Guvern,
(ha)
Arabil Livezi
Vii
păşuni
fâneţe altele TOTAL
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E. Ocoale silvice
F. Alţi deţinători
TOTAL
GENERAL

4. Natura degradării terenurilor din perimetrul de ameliorare:
Nr.
crt.

Natura degradării terenurilor

Suprafaţa,
(ha)

1. Terenuri cu soluri afectate de eroziune de suprafață foarte puternică și
excesivă
2. Terenuri cu soluri cu eroziune în adîncime ( ravene, etc.)
3. Terenuri afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi curgeri noroioase
4. Terenuri nisipoase expuse erodării de către vînt sau apă
5. Terenuri cu soluri compactate
6. Terenuri cu exces permanent de umiditate
7. Terenuri solonetizate şi sărăturate sau puternic acide
8. Terenuri cu substanţe chimice, petroliere sau noxe
9. Terenuri ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere
Terenuri cu soluri distrunse prin lucrări de excavaţii, (cariere,etc.)
10. Terenuri neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale
11. Terenuri cu soluri și biocenoze afectate și distruse (degradate biologic)
12. Terenuri cu soluri dehumificate, solurilor arabile neerodate
13. Oricare dintre terenurile prevăzute la pct. 1-12, care au fost ameliorate prin
plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată.
14.
Terenuri cu soluri degradate ca rezultat al irigării intensive
15. Alte degradări
TOTAL:

5. Descrierea sumară a condiţiilor pedolitologice (se vor descrie sumar tipurile - subtipurile
de sol şi rocă de bază)
_________
Se vor folosi cartările agropedologice şi agrochimice existente, raionările şi studiile pedoameliorative de la sistemele de
îmbunătăţiri funciare, studiile existente în amenajamentele silvice, cele de la instituţiile de stat din domeniile pedologice şi
agrochimice, de la unităţile de gospodărire a apelor şi de la instituţiile descentralizate în teritoriu subordonate Inspectoratului
Ecologic de Stat.

6. Condiţiile de relief al terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare:
- pante până la 5 %

ha;

- pante cuprinse între 5 şi 15 %

ha;

- pante cuprinse între 15 şi 35 %

ha;

- pante peste 35 %

ha.

7. Descrierea sumară a lucrărilor de ameliorare necesare:
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8. Evaluarea fizică orientativă a lucrărilor necesare de ameliorare:

9. Perioada de realizare a lucrărilor (când suprafaţa în perimetru este eliberată de orice sarcini
cu caracter agricol):

10. Asigurarea fondurilor pentru cercetarea, proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare şi
ameliorare, precum şi pentru paza acestor lucrări, pînă la recepţia finală, se face conform
prevederilor prezentului Regulament.
11. Includerea în programele de finanţare se face pe baza Fişei perimetrului de ameliorare
aprobate şi a Notei de fundamentare a cheltuielilor elaborate de beneficiarul investiţiei.
Întocmit:
1. Primarul satului, comunei, oraşului;
2. Secretarul consiliului local, în calitate de secretar;
3.
4.
5.
Însuşit:
proprietarii/deţinătorii care au terenuri în perimetru de ameliorare.

Notă informativă
la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
condiţiile şi procedurile de organizare şi realizare a executării activităţilor de
îmbunătăţiri funciare, protecţie, conservare şi sporire a fertilităţii solurilor

Proiectul de hotărîre a Guvernului privind condiţiile şi procedurile de realizare a
activităţilor de îmbunătăţiri funciare, protecţie, conservare şi sporire a fertilităţii solurilor
a fost elaborat în vederea executării art. 8, 9, 10, 78, 79 şi art. 81 din Codul funciar
nr.828-XII din 25 decembrie 1991.
Menţionăm faptul, că este necesar aprobarea mecanismului şi procedurii privind
realizarea executării activităţilor de îmbunătăţiri funciare, şi stabilirea obligativităţii
privind expertizarea ştiinţifică, recomandare oferită şi de Curtea de Conturi în urma
misiunii de audit performanţa în domeniul mediului privind utilizarea durabilă a
terenurilor agricole (Hotărîrea nr. 38 din 15 iulie 2014 cu privire la Raportul auditului
menţionat). De asemenea, în prezent nu există un mecanism clar de selectare a obiectelor
ce se includ în Lista obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pentru realizarea
Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a
fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.554 din
14.07.2020. Astfel, grupul de lucru instituit de Minister a elaborat un Regulament în
acest sens.
Regulamentul dat reglementează activităţile ce ţin de conservarea şi sporirea fertilităţii
solurilor, care prin eroziune sau prin acţiunea altor factori antropici şi-au pierdut total sau
parţial capacitatea de producţie, şi care urmează a fi conservate, sau efectuate lucrări de
sporire a fertilităţii acestora cu suportul financiar de la bugetul de stat. De asemenea, s-a
stabilit activităţi privind expertizarea ştiinţifică a proiectelor de execuţie la efectuarea
lucrărilor date.
Prin urmare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se propune ca
terenurile cu soluri degradate să fie examinate, de reprezentanţi ai administraţiilor publice
locale, beneficiari, cu atragerea reprezentanţilor administraţiilor publice centrale,
specialişti din domeniu şi ca rezultat, constituirea perimetrelor de ameliorare.
Perimetrul de ameliorare se constată, delimitează şi se selectează în baza investigaţiilor
pe teren de specialişti ai administraţiei publice locale, care după caz, pot solicita asistenţă
şi consultanţă din partea experţilor din domeniu, instituţiilor de cercetări de profil,
instituţiilor implementatoare
Ca rezultat, vor fi întocmite Fişele perimetrelor de ameliorare, în care va fi redat o
informaţie amplă privind denumirea perimetrului de ameliorare, modul de folosinţă a
terenurilor cuprinse în perimetrul de ameliorare, proprietarii terenurilor din perimetrul de
ameliorare, natura degradării terenurilor din perimetrul de ameliorare, descrierea sumară
a condiţiilor pedolitologice, descrierea sumară a lucrărilor de ameliorare necesare,
evaluarea fizică orientativă a lucrărilor necesare de ameliorare, etc.

Fişa nominalizată, aprobală prin decizia specialiştilor, va constitui temei pentru
proiectarea obiectului pentru autoritatea contractantă care va avea obligaţia realizării
documentaţiei tehnico-economice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Documentaţia şi procesele - verbale de constituire a unor astfel de perimetre întocmite
de specialişti ai administraţiei publice locale vor fi transmise instituţiei implementatoare
(în prezent Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru), care anual pînă la 01 septembrie va
acumula şi sistematiza materialele respective şi le va pune la dispoziţia Comisie
republicane spre examinare.
Instituţie implementatoare este structură organizaţională care este împuternicită să
asigure implementarea politicilor statului în domeniul protecţiei solurilor, îmbunătăţiri
funciare, conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor.
Astfel, instituţia implementatoare, în termen de o lună de la data adoptării prezentei
hotărîri, urmează să perfecteze şi să prezinte, Comisiei Republicane, un raport ce va
cuprinde analiza impactului social şi economic al lucrărilor îndeplinite conform
documentaţiei de proiect, costurile şi necesitatea prelungirii efectuării lucrărilor
proiectate pe viitor, pe fiecare obiect în parte, inclus în Lista obiectelor şi mijloacelor
financiare necesare pentru anul 2017 în scopul realizării Planului de acţiuni privind
implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii
2017-2020.
Astfel, Comisia republicană, în limita bugetului alocat, urmează să decidă obiectele la
care urmează să fie executate lucrări de protecţie a solurilor, îmbunătăţiri funciare,
conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor conform Planului de acţiuni privind
implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii
2017-2020 şi să înainteze instituţiei implementatoare lista obiectelor pentru realizarea
Planul de acţiuni menţionat. Ulterior, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului, în comun cu aceasta, va prezenta Guvernului anual Lista obiectelor şi
mijloacelor financiare necesare pentru realizarea Programului de conservare şi sporire a
fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020,
Comisia republicană va fi constituită prin ordinul comun al Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului şi instituţia implementatoare (în prezent Agenţia
Relaţii Funciare şi Cadastru). Criteriul principal de prioritizare a obiectelor (proiectelor)
selectate de comisia republicană este forma, intensitatea şi suprafaţa de degradare a
solurilor.
Menţionăm că, proiectele activităţilor de protecţie a solurilor, îmbunătăţiri funciare,
conservare şi sporire a fertilităţii solurilor vor fi avizate de către instituţiile de cercetări
de profil (în prezent: Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului „Nicolae
Dimo”; Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe) şi supuse expertizei
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Selectarea operatorilor economici care vor efectua lucrări de îmbunătăţiri funciare,
protecţie, conservare şi sporire a fertilităţii solurilor se va realiza prin intermediul ui

procedurelor de achiziţii conform prevederilor Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziţiile publice
Totodată, conform prevederilor prezentului Regulament contribuţia beneficiarului în
devizul de cheltuieli la efectuarea lucrărilor de protecţie a solurilor, îmbunătăţiri funciare,
conservare şi sporire a fertilităţii solului, finanţate de la bugetul de stat, nu trebuie să fie
mai mică de cît costul documentaţiei de proiect.
De asemenea menţionăm că, mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor
cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale
fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, şi de atribuirea lor la alte categorii de
terenuri se încasează la bugetul de stat sau, după caz, la bugetul unităţii administrativteritoriale respective.
Fundamentarea economico-financiară

Implementarea Regulamentului dat nu necesită mijloace financiare suplimentare din
bugetul de stat.
Proiectul dat a fost avizat cu ministerele şi instituţiile interesate. De asem enea, de
către C entrul N aţional A nticorupţie a fost efectuată expertiza anticorupţie şi
M inisterul Ju stiţie i a efectu at expertiza ju rid ic ă a pro iectu lu i.
Reieşind din cele expuse, se prezintă pentru examinare şi aprobare proiectul de
hotărire a Guvernului privind condiţiile şi procedurile de realizare a activităţilor de
îmbunătăţiri funciare, protecţia, conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor.
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