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Cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare  

în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol  

pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni privind  

implementarea acestuia pentru anii 2021-2023 

------------------------------------------------------------ 

 

În conformitate cu art. 8 din Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817) și Planul de 

acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 636/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. , art. ), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului 

durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, conform anexei nr.1; 

2) Planul de acțiuni privind implementarea Programului de îmbunătățiri 

funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru 

anii 2021-2023, conform anexei nr. 2. 

 

2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu 

autoritățile/instituțiile publice responsabile de implementarea Programului vor 

întreprinde măsuri necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Planului de 

acțiuni. 

 

3. Finanțarea cheltuielilor prevăzute în Planul de acțiuni privind 

implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 

managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, se vor efectua 

din contul și în limita alocațiilor bugetare aprobate anual în bugetele 

autorităților/instituțiilor implicate și din alte surse financiare legale. 
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4. Coordonarea și monitorizarea realizării Planului de acţiuni se pune în 

sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

5. Autoritățile/instituțiile publice responsabile de implementarea 

Programului vor prezenta semestrial Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului raportul privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliți 

în Planul de acţiuni. 

 

6. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va prezenta 

Guvernului anual, la data de 1 februarie, raportul privind realizarea Planului de 

acțiuni aprobat. 

 

7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Lilia Pogolșa 
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Vizează: 

 

 

Secretar general al Guvernului     Liliana IACONI 

 

 

 

 

Aprobată în şedinţa Guvernului 

din 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

PROGRAM 

de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil  

al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 

 

Capitolul I  

INTRODUCERE 

 

  1. În ultimele decenii a fost înregistrată intensificarea multiplelor forme de 

degradare a solului, îndeosebi, a celei prin eroziune. Conform datelor instituțiilor 

științifice din domeniu, solurile afectate de eroziunea de suprafață ocupă circa 

981560 ha inclusiv: cu grad slab de eroziune 558170 ha, moderat – 288070 ha și 

puternic 135320 ha.  

Comparativ cu, solurile neerodate productivitatea solurilor slab erodate 

scade cu 20 %, celor moderat erodate se diminuează cu 50 %, iar a celor puternic 

erodate scade cu peste 70 %.  

Pierderile anuale de sol fertil prin eroziune constituie aproximativ 26 

000 000 tone. În această cantitate de sol se conțin 700 000 tone de humus, 50 000 

tone de azot și 34 000 tone de fosfor. Costul solului spălat constituie circa 1,85 

miliarde lei, iar cel al pierderilor producției agricole circa 0,873 miliarde lei.  

Astfel, prejudiciul direct și indirect produs de eroziune este de 2,723 

miliarde lei. În republică cca 80% din solurile arabile sunt amplasate pe versanți, 

prin urmare, lucrările de prevenire și combatere a eroziunii de suprafață sunt 

prioritare pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii. 

În obiectivele Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 stabilesc Obiectivul nr. 

15. Viața pe pământ, ținta națională 15.3 Până în 2030, combaterea deșertificării, 

restabilirea terenurilor degradate prin implementarea mecanismului Neutralitatea 

Degradării Terenurilor (NDT), pentru a realiza o lume neutră din punct de vedere 

a degradării solului și Obiectivul nr. 12. Consum și producție responsabile, ținta 

națională 12.2 Până în 2030, realizarea gestionării durabile și utilizării eficiente a 

resurselor naturale. 

Degradarea solului este un proces pedologic generat de acțiunea factorilor 

naturali și antropici cu impact negativ asupra funcțiilor solului, care conduce la 

micșorarea fertilității acestuia. 

Astfel, în condiții de relief accidentat a Republicii Moldova cele mai 

degradate soluri sunt: soluri cu eroziune de suprafață și adâncime (ravene), soluri 

afectate de alunecări active și soluri soloneţizate şi salinizate. 

De asemenea, este necesar restabilirea sistemelor de irigații/desecare și 

efectuarea cercetărilor pedologice în vederea aprecierii stării de calitate a solurilor 

irigate și instituirea monitoringului pedoirigațional.  
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În scopul soluționării problemelor ce țin de degradarea accelerată a 

resurselor de sol s-a impus necesitatea elaborării în comun cu instituțiile științifice 

din domeniul solului a Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului 

pentru anii 2011-2020. 

Scopul acestuia constă în realizarea măsurilor de stopare a degradării şi de 

sporire a fertilităţii solurilor prin modernizarea şi extinderea sistemului de 

îmbunătăţiri funciare, implementarea tehnologiilor moderne şi a practicilor 

agricole prietenoase mediului. 

În rezultatul evaluării planurilor de acțiuni trienale pentru anii 2011-2013 și 

2014-2016 privind implementarea Programului de conservare şi sporire a 

fertilităţii solurilor pe anii 2011-2020, în vederea atingerii indicatorilor de 

performanță stabiliți s-a constatat că majoritatea lucrărilor efectuate se refereau la 

cele de construcție/curățare a iazurilor, curățare a albiilor râurilor mici, ceea ce nu 

contribuie direct la stoparea degradării şi sporirea fertilității solurilor. 

Programul este elaborat în baza analizei și evaluării rezultatelor obținute în 

cadrul lucrărilor precedente, cu scopul de a asigura atingerea obiectivelor stabilite 

către anul 2025, și pentru a realiza măsuri de prevenire, stopare a degradării 

solurilor şi sporirea fertilităţii acestora. 

 

2. Programul va fi implementat integral în anii 2021-2025 şi divizat pe etape 

de realizare, de trei ani și respective doi ani.  

Prima etapă cuprinde anii 2021-2023 care prevede următoarele lucrări de 

îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității solurilor, 

realizate pentru: 

1) a proteja solul împotriva acțiunii mecanice a apei și a vântului (categorie 

care cuprinde complexul de lucrări de prevenire și combatere (control) a eroziunii 

solului); 

2) a reface (a completa) deficitul de umiditate, (categorie care cuprinde 

irigarea terenurilor); 

3) a preveni sau a elimina excesul de apă din sol, de la suprafața acestuia 

(categorie în care se încadrează desecarea și drenajul); 

4) a restabili solurile (categorie în care se încadrează lucrările de construcție 

și exploatare a obiectelor hidrotehnice, lucrările de decopertare selectivă şi de 

copertare a terenurilor deteriorate sau degradate, lucrările de ameliorare a solurilor 

alcalice și saline). 

Planul de acţiuni privind implementarea Programului de îmbunătățiri 

funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru 

anii 2021-2025 (prima etapă – 2021-2023) şi volumul mijloacelor financiare sunt 

expuse în anexa nr. 1.  

Pentru îndeplinirea integrală a Programului până în 2025 va fi elaborat 

planul de acţiuni pentru anii 2024-2025. 

 Programul este elaborat cu implicarea instituțiilor științifice și de 

învățământ și specialiști din domeniu îmbunătățirilor funciare și silvicultură. 
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Capitolul II  

ANALIZA SITUAȚIEI 

 

3. Se semnalează că în ultima perioadă a crescut frecvența secetelor 

puternice și foarte puternice, consecința căror este reducerea substanțială sau 

compromiterea producției agricole.  

Optimizarea regimului de umiditate a solurilor prin aplicarea irigației 

reprezintă o necesitate în obținerea recoltelor mari și stabile a plantelor de cultură. 

Conform informației instituțiilor științifice circa 689 000 ha (27% din 

terenurile agricole) sunt de calitate superioară. Cu toate acestea, calitatea solurilor 

a scăzut cu 5 puncte în 30 de ani, în urma exploatării intensive.  

Conform informației din Cadastrul funciar pentru anul 2008, suprafața 

terenurilor cu destinație agricolă constituie 1939114 ha și conform Cadastrul 

funciar pentru anul 2019, suprafața terenurilor cu destinație agricolă constituie 

2019359 ha. 

Astfel, în anul 2008 suprafața terenurilor erodate constituia circa 877644 ha, 

iar în anul 2019 circa 1015693 ha, ceea ce atestă o creștere de circa 16%. 

 

Tabelul 1 
Terenuri erodate (Cadastrul funciar la situația din 01.01.2008) 

Total: Slab Moderat Puternic 

877644 504777 259332 114165 

Terenuri cu destinație agricolă (Cadastrul funciar funciar la situația din 01.01.2008) 

1939114    

45 % 26 % 13 % 6 % 

           Terenuri erodate (Cadastrul funciar la situația din 01.01.2019) 

Total: Slab Moderat Puternic 

1015693 572353 300341 143204 

Terenuri cu destinație agricolă (Cadastrul funciar funciar la situația din 01.01.2019) 

2019359    

55 % 28 % 15 % 7 % 

                       Sursa: Cadastrul funciar 2008 și 2019 

 

4. Cauzele principale a degradării solului și impactul acestora fiind: 

1) nerespectarea rotației culturilor în asolamente – modifică structura 

solului, dezechilibrul de nutrienți din sol, eroziunea solului și micșorarea recoltei;  

2) reducerea culturilor furajere și leguminoase – micșorează substanțele 

nutritive necesare dezvoltării culturilor agricole; 

3) reducerea utilizării îngrășămintelor organice și minerale – duc la 

pierderea materiei organice în sol, compactarea solului, diminuarea structurii 

fizice a solului și micșorarea fertilității solului; 

4) lucrarea necorespunzătoare a solului – scade potențialul productivităţii 

solului, majorează compactarea și degradarea suprafeței solului; 
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5) modificarea condiţiilor hidrologice – duc la infiltrarea redusă a apei și 

pierderea de sol la suprafaţă; 

6) defrişarea pădurilor și fâșiilor de protecție a câmpurilor – provoacă secete 

severe, eroziunea eoliană și hidrică a solului, deșertificarea solului și pierderea 

biodiversității; 

7) gestionarea necorespunzătoare a pășunilor – degradează structura și 

învelișul de sol; 

8) utilizarea necorespunzătoare a utilajelor grele în agricultură – 

compactează suprafața solului și degradează structura acestuia; 

9) degradarea biologică a solului – duce la micșorarea fertilității solului și 

pierderea potențialului productiv. 

 

5. Conform datelor instituțiilor științifice din domeniul solului starea actuală 

a învelişului de sol este nesatisfăcătoare pe circa 50 % din terenurile agricole și 

circa 10 la sută critică din aceste considerente protecţia, ameliorarea şi utilizarea 

durabilă a solurilor devine unul din principalele obiective strategice în politica 

statului.  Degradarea solurilor terenurilor agricole de calitate superioară aduce 

prejudicii enorme domeniului agricol.  

Grupurile de persoane cele mai afectate sunt deținătorii de terenuri agricole 

și producătorii agricoli. 

Republica Moldova este parte la Convenţia ONU pentru combaterea 

deşertificării (Neutralității Degradării Terenurilor (LDN) și are misiunea de a 

întreprinde acțiuni concrete în acest scop. 

 

6. Cele mai avansate forme de degradare a solurilor sunt: 

Solurile cu eroziune în adâncime (ravene) 

Cea mai avansată formă de degradare sunt solurile cu eroziune în adâncime 

- prin ravene. Acestea pun dificultăți severe la efectuarea lucrărilor agricole, 

dezmembrează suprafața terenurilor, iar în unele cazuri pot afecta obiective 

economice, căi de comunicație și localități. O metodă efectivă de combatere a 

eroziunii de adâncime este împădurirea și aplicarea unor măsuri hidrotehnice 

simple.  

În perioada anilor 1911 - 1965 suprafața ravenelor a crescut de la 14434 ha 

până la 24230 ha. După anul 1965 o parte din terenurile afectate de ravene au fost 

excluse din circuitul agricol și trecute în fondul silvic, iar pe unele suprafețe s-au 

efectuat lucrări de nivelare. Aceasta a condus la reducerea bruscă a suprafeței 

ravenelor pe terenurile agricole până la 8800 ha pe întreg teritoriul republicii. 

Din cauza stopării lucrărilor de lichidare a ravenelor și gospodărirea 

nerațională în agricultură a condus în ultimii ani la creșterea numărului și 

suprafeței ravenelor, în consecință aceasta a dus la degradarea suprafeței solului și 

pune în pericol obiectivele de infrastructură a agriculturii. Prejudiciul cauzat de 

eroziunea în adâncime constituie anual circa 3,475 miliarde lei.  
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Datele prezentate în tabelul 2 indică suprafețele de terenuri agricole cu 

eroziune în adâncime care sunt în prezent stringent de stabilizat. 

 

Tabelul 2 
TOTAL 

pe RM, ha 

Suprafaţa terenurilor agricole cu eroziune în adâncime (ravene), ha 

 Arabil Plantații multianuale Pășuni Fânețe 

1812,35 226,41 95,22 1456,12 34,6 

Sursa: Direcţiile  raionale, municipale Agricultură şi Alimentaţie, UTA Găgăuzia, anul 2020 

 

Soluri afectate de alunecări active 

 Caracteristica principală a alunecărilor de teren o constituie desprinderea 

unor mase de sol de diferite volume și la diferite adâncimi și alunecarea lor spre 

locuri mai joase, însoțită de deteriorarea completă sau parțială a învelișului de sol.

 Se atestă o creștere anuală a suprafețelor alunecărilor deteriorate în anul 

1970 – 21,2 mii ha, iar în anul 2020 – 90,0 mii ha. 

Pe teritoriul Republicii Moldova suprafața alunecărilor de teren cu înveliș 

de sol, constituie 24,6 mii ha. Prejudiciul cauzat este de circa 11,396 mil. lei. 

Suprafața totală a alunecărilor active și celor stabilizate este de 133,22 mii 

ha. Cea mai simplă și eficientă soluție este împădurirea terenurilor. 

 

7. Realizarea lucrărilor pentru combaterea eroziunii se efectuează numai în 

baza proiectelor elaborate pentru întreg bazinul de recepție, cu efectuarea 

lucrărilor de cercetare preventivă pedologică și hidrologică a terenului bazinului 

de recepție, proiectarea și realizarea organizării hidrologice a terenurilor bazinului. 

Factorii cauzați ai declanșării alunecărilor pot fi naturali (gravitația, 

constituția litologică și modul de stratificare a rocilor, apele freatice, cutremurile 

de pământ etc) și antropici (defrișarea și despădurirea nejustificată, etc.), care în 

rezultat au un impact negativ asupra obiectelor economice și degradării resurselor 

de sol. 

În tabelul 3 sunt indicate datele ce țin de stabilizarea suprafețelor de terenuri 

agricole cu soluri afectate de alunecări active, prăbușiri și surpări. 

 

Tabelul 3 
TOTAL 

pe RM, ha 

Suprafaţa terenurilor agricole  cu  soluri afectate de alunecări active,  

prăbușiri și surpări, ha 

 Arabil Plantații multianuale Pășuni Fânețe 

5977,8152 299,38 462,92 5213,74 1,7752 

Sursa: Direcţiile  raionale,  municipale Agricultură şi Alimentaţie, UTA Găgăuzia, 

anul 2020 

 

Soluri cu exces permanent de umiditate 

8. Formarea și evoluția solurilor nealuviale cu exces de umiditate este 

condiționată de stagnarea îndelungată a apelor pluviale, apariția la suprafață a 

izvoarelor de coastă sau a apelor pedofreatice.   
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Suprafața solurilor cu exces de umiditate constituie circa 193179 ha. Pentru 

ameliorarea acestora este necesar efectuarea lucrărilor de desecare prin canale 

deschise, menținerea apelor freatice sub nivelul critic prin amenajarea drenajului 

subteran și drenarea-desecarea terenurilor cu exces de apă combinat (pluvial și 

freatic). 

Excesul de umiditate, atât natural cât și antropic, apare atunci când 

umiditatea depășește capacitatea pentru apă în câmp. Aplicarea măsurilor 

agrotehnice pe un sol arat cu exces de umiditate este foarte dificilă.  

 Din cauza nerespectării tehnologiilor agrotehnice și distrugerii sistemelor 

hidrotehnice existente de desecare în ultimii ani în republică se manifestă pe larg 

procesele de hidromorfizm secundar. În rezultat, solurile cu exces permanent de 

umiditate duc la scăderea recoltei, salinizarea secundară și reducerea 

productivității acestora. 

În tabelul nr. 4 se prezintă date ce ține de necesitatea ameliorării suprafeţelor 

terenurilor agricole cu soluri cu exces permanent de umiditate, pentru perioada 

implementării Programului. 

                                                                                                       Tabelul 4 
TOTAL 

pe RM, ha 

Suprafaţa terenurilor agricole cu soluri cu exces permanent de umiditate,  

ha 

Arabil Plantații multianuale Pășuni Fânețe 

6693,01 1766,95 105,44 4798,72 21,9 

Sursa: Direcţiile  raionale,  municipale Agricultură şi Alimentaţie, UTA Găgăuzia, 

anul 2020 

 

Soluri solonețizate și salinizate 

9. Salinizarea reprezintă acumularea în sol a sărurilor solubile în apă și este 

unul dintre cele mai răspândite procese de degradare a solului. În Europa, cele mai 

multe soluri afectate de săruri sunt în Ungaria, România, Grecia și Italia. 

Salinizarea solului afectează aproximativ 1,3 milioane de hectare din Uniunea 

Europeană. Aceasta este privită ca o cauză principală a deşertificării şi este o formă 

gravă de degradare a solului. Ținând cont de schimbările climatice și lipsa 

precipitațiilor din ultimii ani, problema salinizării în Europa se agravează. 

Salinizarea reduce calitatea solului şi acoperirea cu vegetaţie. Din cauza 

distrugerii structurii solului, solurile saline şi sodice sunt erodate mai uşor de apă 

şi de vânt.  

Productivitatea terenurilor, în funcție de gradul de solonețizare a solurilor, 

se micșorează în următoarea ordine: slab solonețizate de la suprafață – 20 %; 

moderat – 40 %; puternic – 60 %; foarte puternic – 70 %; solonețizate sub 30 cm: 

slab -10 %; moderat – 20 %; puternic – 40 %; foarte puternic – 60 %.  

Din suprafața totală a solonețurilor și solurilor solonețizate circa 35 % - 

terenuri sunt arabile și 65 % - pășuni.  

Productivitatea terenurilor pe întreaga suprafață de răspândire a solurilor 

solonețizate scade cu circa 27 %, iar prejudiciu mediu la este de 400 lei/ha. 

Prejudiciul total pe întreaga suprafață constituie circa 43,0 mil. lei.  
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Solurile solonețizate și solonețurile necesită o ameliorare chimică 

costisitoare, însoțită de construcții de drenaj în luncile râurilor. 

O majorare a recoltei se poate de obţinut doar din contul sporirii fertilităţii 

efective a solului prin aplicarea  îngrăşămintelor minerale şi organice în norme  

care să acopere exportul cu  producţia vegetală. 

 

10. Aceste soluri ocupă o suprafață de 149 504 ha. În acest scop este necesar 

elaborarea și implementarea proiectelor de ameliorare (amendare) a solonețurilor 

și elaborarea proiectelor complexe de drenare-desecare și amendare a solurilor 

salinizate-alcalizate. 

 

11. Factorii care duc la acumularea excesivă de săruri în sol pot fi naturali 

sau antropogeni:  

1) evenimente geologice, care pot majora concentraţia de săruri în apele 

subterane bogate în săruri solubile; 

2) apele care se revarsă din zone cu substraturi geologice care eliberează 

cantităţi mari de săruri; 

3) irigarea cu ape cu mineralizare înaltă; 

4) utilizarea îngrăşămintelor, în special în cazul unei agriculturi intensive; 

În rezultat, se modifică structura solului și micșorarea fertilității solurilor. 

Pe perioada implementării programului se propune de ameliorat suprafaţa 

terenurilor agricole cu soluri soloneţizate şi salinizate conform datelor indicate în 

tabelul 5. 

                                                                                                      Tabelul 5 
TOTAL, ha Suprafaţa terenurilor agricole cu soluri soloneţizate şi salinizate,  ha 

 Arabil Plantații multianuale Pășuni Fânețe 

8126,93 2384,65 138,31 5603,97  

Sursa: Direcţiile  raionale,  municipale Agricultură şi Alimentaţie, UTA Găgăuzia, 

anul 2020 

 

Soluri și biocenoze afectate și distruse (degradate biologic) 

 12. Exploatarea intensivă a terenurilor arabile, în asociere cu manifestarea 

largă a proceselor de degradare fizică și chimică, au condus la degradarea 

biologică a solurilor, s-au intensificat procesele microbiologice ceea ce contribuie 

la mineralizarea humusului care a scăzut de 4-10 ori gradul de activitate al 

saprofagilor și a crescut numărul de specii biotice toxice.  

Pierderile cantitative în solurile slab, moderat și puternic erodate constituie 

respectiv 20-30 %, 30 - 60 % și peste 60 %, comparativ cu solurile neerodate și 

variază de la 1,1-7,8 t/ha. 

Restabilirea componenței și funcțiilor nevertebratelor și microorganismelor 

este necesară pentru conservarea și sporirea fertilității solurilor. 

Degradarea biologică a solului apare în rezultatul degradării fizice, chimice 

și altor forme de degradare, care au un impact major asupra distrugerii structurii 

și reducerii capacității de producere a solurilor. 
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În tabelul nr. 6 sunt indicate suprafețele terenurilor agricole cu soluri și 

biocenoze afectate și distruse (degradate biologic), necesare a fi ameliorate pe 

perioada implementării programului. 

                                                                                                      Tabelul 6 
TOTAL, 

ha 

Suprafaţa terenurilor agricole cu soluri și biocenoze afectate și distruse 

(degradate biologic),  ha 

 Arabil Plantații multianuale Pășuni Fânețe 

880 291 180 409,0 - 

Sursa: Direcţiile  raionale,  municipale Agricultură şi Alimentaţie, UTA Găgăuzia, 

anul 2020 

 

Soluri distruse prin lucrări de excavație  

 13. Distrugerea învelișului de sol prin lucrări de excavare se produce în 

procesul exploatării carierilor.  

În Moldova până în anul 1990 lucrările de exploatare a carierilor se efectuau 

fără elaborarea proiectelor de recultivare a terenurilor distruse. În rezultat, sunt 

înregistrate circa 5,0 mii ha de terenuri (cu notă de bonitate de cca 50 de puncte), 

cu înveliș de sol distrus prin excavare, costul prejudiciului este estimat de circa 

2,216 mld mil lei. 

În tabelul 7 sunt prezentate din teritoriu date despre suprafaţa terenurilor 

agricole cu soluri ocupate cu halde miniere, deșeuri industriale și/sau menajere. 

 

Tabelul 7 

Total, 

ha  

Suprafaţa terenurilor agricole cu soluri ocupate cu halde miniere, deșeuri 

industriale și/sau menajere, ha 

 Arabil 
Plantații 

multianuale 
Pășuni Fânețe 

402,09 97,09 2,2 297,69 5,1185 

Sursa: Direcţiile  raionale,  municipale Agricultură şi Alimentaţie, UTA Găgăuzia, 

anul 2020 

 

Soluri colmatate cu depozite de pedolit slab humifere 

14. Eroziunea prin apă provoacă spălarea pedolitului de pe versanți și 

acumularea lui pe glaeisurile versanților și în depresiuni (vâlcele, văgăuni, văi). 

Suprafața solurilor colmatate cu depozite de pedolit slab humifere este de 

aproximativ 119,0 mii ha.  Fertilitatea solurilor pe această suprafață a scăzut în 

medie cu 10 %, cauzând pierderi de circa 23,8 mil lei pe întreaga suprafață 

afectată. 

Din cauza intensificării proceselor de eroziune pe versanții se provoacă 

colmatarea solurilor cumulice izohumice cu un strat de diversă grosime de 

depozite deluviale sau de pedolit slab humifer și în rezultat duce la degradarea și 

reducerea capacității lor productive.  

În tabelul nr. 8 se indică suprafețele terenurilor agricole cu soluri colmatate 

cu depozite de pedolit slab humifere.  
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                       Tabelul 8 

Total:  
Suprafaţa terenurilor agricole cu soluri colmatate cu depozite de pedolit 

slab humifere, ha 

 Arabil 
Plantații 

multianuale 
Pășuni Fânețe 

802,1 105 54,1 643 - 

Sursa: Direcţiile  raionale,  municipale Agricultură şi Alimentaţie, UTA Găgăuzia, 

anul 2020 

 

Soluri compactate 

 15. Vertisolurile (13,6 mii ha) și solurile vertice sau compactate ocupă circa 

60,0 mii ha și se caracterizează prin însușiri fizice nefavorabile: textură fină cu 

conținut înalt de argilă (> 39 %), densitate aparentă mare, hidrostabilitate 

structurală mică, permiabilitate foarte redusă, variație mare de volum (gonflare și 

contracție) prin îmbibare cu apă și prin uscare.  

Sub aspectul rezistenței la arat sunt soluri foarte grele și extrem de grele. 

Datorită proprietăților nefavorabile au o fertilitate scăzută între 10 - 40 % 

comparativ cu alte soluri.  

Pierderile anuale de recoltă cauzate de compactitatea primară, exprimate în 

lei, de circa 24,0 mil. lei pe întreaga suprafață afectată de acest proces. 

Tabelul nr. 9 indică date privind suprafaţa terenurilor agricole cu soluri 

compactate. 

 

        Tabelul 9 

Total:  

Suprafaţa terenurilor agricole cu soluri compactate, ha 

Arabil 
Plantații 

multianuale 
Pășuni Fânețe 

 1524,5 0,43 1516  

Sursa: Direcţiile  raionale,  municipale Agricultură şi Alimentaţie, UTA Găgăuzia, 

anul 2020 

 

Soluri desfundate  

 16. În procesul fondării plantațiilor industriale de vii și livezi au fost 

desfundate (arate adânc), la adâncimea de 50-60 cm peste 546,0 mii ha.  

În anul 1965 solurile desfundate constituiau circa 377 mii ha acestea 

ajungând în anii 1990 până la 580 mii ha. Utilizarea solurilor disfundate pentru 

culturi de câmp a evidențiat o scădere esențială a capacității lor productive. 

Din cauza desfundării solurilor rânduirea naturală a orizonturilor genetice 

au scos la suprafața terestră orizonturile subiacente slab humificate cu conținut 

sporit de carbonați, care în rezultat au dus la degradarea fertilității stratului 

supriacent (0-30 cm) al solurilor desfundate.  

Tabelul 10 se indică datele cu privire la suprafaţa terenurilor agricole cu 

soluri desfundate. 
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                                                Tabelul 10 

  

Total, 

ha 

Suprafaţa terenurilor agricole cu soluri desfundate, ha 

Arabil 

  

Plantații multianuale 

  

Pășuni 

  

Fânețe 

  

 87,92 48,8 2,46 36,66 - 

Sursa: Direcţiile  raionale,  municipale Agricultură şi Alimentaţie, UTA Găgăuzia, 

anul 2020 

 

17. Pentru a asigura implementarea cu succes a măsurilor stabilite în Program 

este necesar de specialiști în domeniul agropedologiei. Asigurarea cu cadre 

(pedologi, hidroamelioratori, agronomi etc.) a sectorului agricol va contribui la 

executarea calitativă a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, protecție, ameliorare și 

utilizare durabilă a solurilor, științific argumentată, ceea va conduce la păstrarea 

pe termen lung a fertilității solului. 

Este necesar instruirea deținătorilor de terenuri agricole cu privire la  

măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, ce va 

sprijini agricultorii în vederea îmbunătăţirii exploataţiilor lor, protejarea, 

conservarea şi îmbunătăţirea resurselor de sol.  

Indicii de pregătire a specialiştilor de ramură și formarea formatorilor sunt 

prezentați în tabelul 11. 

                                                                                                    Tabelul 11 
TOTAL pe RM 261 

Pregătirea specialişti lor de ramură 211 

Formarea formatorilor  50 

Sursa: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, anul 2020 

 

Păstrarea caracteristicilor peisajului, constituirea de zone tampon de-a 

lungul cursurilor de apă sau evitarea apariţiei vegetaţiei nedorite pot ajuta la 

controlarea biodiversității solului.  

În rezultat, pentru a avea efecte pozitive asupra solului este necesar de: 

1) a proteja solul împotriva acțiunii mecanice a apei și a vântului (categorie 

care cuprinde complexul de lucrări de prevenire și combatere (control) a eroziunii 

solului; 

2) a reface (a completa) deficitul de umiditate în sol (categorie care cuprinde 

irigațiile); 

3) a preveni sau a elimina excesul de apă din sol, de la suprafața acestuia 

(categorie în care se încadrează desecarea și drenajul); 

4) a restabili solurile (categorie în care se încadrează lucrările de construcție 

și exploatare a obiectelor hidrotehnice, lucrările de decopertare selectivă şi de 

copertare a terenurilor deteriorate sau degradate, lucrările de ameliorare a solurilor 

alcalice și saline); 

5)  practici de lucrări de conservare a solului; 
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6) culturi de acoperire a solului în timpul iernii; 

7) amenajarea şi menţinerea zonelor-tampon cultivate cu iarbă; 

8) construirea/reconstrucția pe terenurile agricole irigate ale cîmpurilor în 

pantă; 

9) utilizarea materialului organogen (gunoiul de grajd natural; 

10) conversia către agricultura ecologică; 

11) rotaţia culturilor şi sporirea efectivului de animale, ceea ce va avea 

efecte pozitive asupra solului. 

 

18. Teritoriul Republicii Moldova se încadrează în zona cu umiditate redusă. 

În cea mai mare parte clima este semiaridă, indicele de ariditate fiind cuprins între 

0,4 - 0,5. Seceta care persistă în urma schimbărilor climaterice afectează producția 

agricolă și, implicit, securitatea alimentară a țării.  

Din cele 291,0 mii ha, irigate în 1990, în prezent pot fi asigurate cu irigare 

circa 40,0 mii ha. În anii 1989 se irigau circa 300,0 mii ha, iar în ultimii ani 

suprafața s-a redus drastic, astfel în prezent se irigă circa 4,0 – 6,0 mii ha (suprafața 

fizică).                                                                                                     

Irigaţia este principala măsură eficientă de optimizare a regimului de 

umiditate a solului în perioada de vegetaţie a plantelor. Optimizarea regimului de 

umiditate a solurilor prin aplicarea irigației reprezintă o necesitate în obținerea 

recoltelor mari și stabile a plantelor de cultură. 

Din cauza exploatării acestora de peste 60 ani și distrugerii infrastructurii 

de irigare în consecința s-a redus substanțial suprafețele terenurilor irigare care în 

rezultat a afectat volumul și calitatea producției agricole. 

În prezent, este necesar restabilirea sistemelor de irigare/desecare și 

efectuarea cercetărilor pedologice în vederea aprecierii stării de calitate a solurilor 

irigate și instituirea monitoringului pedoirigațional.  

Pe perioada implementării Programului se planifică indicii privind 

reabilitarea sistemele de irigare prezentați în tabelul 12. 

                                                                                                    Tabelul 12 
TOTAL 

pe RM, ha 

Indicii privind reabilitarea sistemele de irigare 

Suprafaţa, ha 68 000 

         Sursa: Agenția „Apele Moldovei”,  anul 2020 

 

19. Desecarea se realizează prin construirea sistemelor de desecare al căror 

rol este regularizarea debitului si nivelurilor de apa ce se evacuează si 

normalizarea funcționăii canalelor sistemului. 

În rezultatul analizei diagnostice a stării tehnice a infrastructurii de 

desecare din Republica Moldova s-a constatat că majoritatea elementelor ale 

acestei infrastructuri (stațiile de pompare, rețelele de aducție a apei, rețelele 

electrice etc.) se află în stare nefuncțională. Reieșind din starea tehnică a 

sistemelor de desecare în prezent este necesar reabilitarea sistemelor de desecare 

care în rezultat va asigura protejarea terenurilor agricole cu exces de umiditate. 
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Pe perioada implementării Programului se planifică indicii privind 

reabilitarea sistemelor de desecare prezentați în tabelul 13. 

Tabelul 13 
TOTAL 

pe RM, ha 

Indicii privind reabilitarea sistemelor de desecare 

Suprafaţa, ha 6862 

Sursa: Agenția „Apele Moldovei”, anul 2020 

 

20. Pentru buna funcţionare a sistemelor de irigare și desecare sunt necesare 

efectuarea lucrărilor de curățare a canalelor de irigare și desecare. 

Indicii planificați privind curățarea canalelor de irigaţii și desecare pe 

perioada implementării Programului se prezintă în tabelul 14. 

Tabelul 14               
TOTAL 

pe RM 

Indicii privind curățarea canalelor de irigare și 

desecare 

 

km 112 

Sursa: Agenția „Apele Moldovei”, anul 2020 

 

Capitolul III  

OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE  

 

21. La baza stabilirii Obiectivelor generale au stat concluziile evaluării 

Programului de conservare și sporire a fertilității solului pentru anii 2011-2020, 

identificarea cele mai importante probleme din domeniu. 

Obiectivele subdomeniului de activitate a Programului derivă din obiectivul 

15. Viața pe pământ, ținta națională 15.3 Până în 2030, combaterea deșertificării, 

restabilirea terenurilor degradate prin implementarea mecanismului Neutralitatea 

Degradării Terenurilor (NDT). 

 

22. Programul are drept scop implementarea următoarelor obiective 

generale: 

 

Obiectivul nr. 1. Sistem de cercetare și învățământ racordat la 

prioritățile domeniului până în anul 2025. 

 

23. Instituţiile de cercetări și învățământ vor asigura restructurarea 

organizaţională şi a programelor sistemului de învăţământ agricol, elaborarea de 

programe de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de 

îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, procedee şi 

tehnologii performante, instrucţiuni metodice, recomandări, norme şi reglementări 

tehnice pentru utilizarea și elaborarea proiectelor lucrărilor de ameliorare a 

solurilor degradate.  
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O atenţie deosebită va fi acordată acţiunilor ce țin de formarea formatorilor 

și instruirea şi reciclarea specialiştilor în agricultură inclusiv şi informarea 

populaţiei. 

 

Obiectiv nr. 2 Măsuri aplicate pentru prevenirea și combaterea 

eroziunii solului pe o suprafață de 2552 hectare terenuri agricole, până în anul 

2025 

 

24. În acest sens, vor fi extinse lucrările de îmbunătăţiri funciare, protecție, 

conservare și sporire a fertilităţii solurilor în scopul minimalizării proceselor de 

eroziune de suprafaţă şi adâncime, stabilizării alunecărilor de teren și  ravenelor. 

 

Obiectiv specific nr. 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 482 

hectare terenuri agricole până în anul 2025 

 

25. Se prevede efectuarea măsurilor de protecţie antierozională prin 

înființarea învelișurilor de ierburi (vii, livezi), reabilitarea învelișurilor de ierburi 

(pășuni),  împădurirea terenurilor agricole supuse alunecărilor de teren. 

 

Obiectiv specific nr. 2.2. Combaterea eroziunii de adâncime pe 1900 

hectare terenuri agricole până în anul 2025 

 

26. Aplicarea măsurilor hidrotehnice și fitoameliorative pe terenurile 

afectate de ravene prin efectuarea amenajărilor antierozionale hidrotehnice și 

fitoameliorative.  

 

Obiectiv specific nr. 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflația) pe 170 

hectare terenuri agricole până în anul 2025 

 

27. Efectuarea lucrărilor de înființare/reabilitare a fâșiilor forestiere de 

protecție, prin crearea fâșiilor forestiere paravânt, plantațiilor agrosilvice, fâșiilor 

riverane de protecție a apelor și fâșiilor forestiere în ravene și vâlcele. 

 

Obiectiv nr. 3 Ameliorarea  solurilor pe 68500 hectare terenuri agricole 

până în anul 2025 

 

28. Acest obiectiv va fi asigurat prin implementarea lucrărilor de 

îmbunătăţiri funciare, în scopul aplicării practicilor agricole prietenoase mediului 

care vor permite obţinerea recoltelor scontate, ameliorarea solurilor saraturate 

(alcalice), curățarea canalelor de irigaţii și desecare și reabilitării sistemelor de 

irigare și desecare. 

 



17 

 

D:\Descărcări\25129-redactat-ro.docx 

Obiectiv specific nr. 3.1. Măsuri de ameliorare chimică pe 500 hectare 

terenuri agricole până în anul 2025 

 

29. Aplicarea măsurilor pedoameliorative prin efectuarea lucrărilor de 

ameliorare a solurilor sărăturate. 

 

Obiectiv specific nr. 3.2. Măsuri de ameliorare hidrică (amenajări de 

irigare), și majorarea suprafețelor irigate cu 68000 hectare până în anul 2025 

 

30. Reabilitarea sistemelor de irigare și desecare, curățarea canalelor de 

irigaţii și desecare pentru irigarea solurilor în scopul combaterii secetei pedologice 

și obținerii recoltelor mari a plantelor de cultură.  

 

Obiectivul nr. 4 Conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor pe o 

suprafață de 5000 hectare terenuri agricole până în anul 2025 

 

31. Obiectivul dat va fi asigurat prin implementarea practicilor agricole 

prietenoase mediului ce vor permite obţinerea recoltelor scontate. Realizarea 

prezentului obiectiv se va efectua prin aplicarea metodelor de sporire a fertilităţii 

solurilor (sistemul de lucrări pentru conservarea solului, asolamente, structura 

raţională a suprafeţelor culturilor agricole, fertilizarea complexă cu îngrăşăminte 

organice şi minerale, implementarea amenajărilor hidroameliorative etc.). 

 

Capitolul IV  

IMPACT 

 

32. Realizarea acțiunilor stabilite în Program (anii 2021-2025) va conduce 

la realizarea următorului impact: 

1) reabilitarea învelișurilor de ierburi, ameliorarea pășunilor, reabilitarea 

terenurilor degradate, fâșii de filtrare, decontaminarea terenurilor poluate, terase 

înierbate, pe o suprafață de 150 ha – în rezultat va amenaja, decontamina şi 

menţine zonele-tampon cultivate cu iarbă și va preveni detiorarea fizică a solului; 

2) împădurirea suprafețelor supuse alunecărilor de teren pe o suprafață 332 

ha – va preveni, combate și stabiliza alunecările de teren; 

3) amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative pe o suprafață 

1900 ha – va preveni procesele de degradare a solului; 

4) înființarea/reabilitarea fâșiilor forestiere de protecție paravînt pe o 

suprafață totală de 65/25 ha – va proteja solul împotriva eroziunii eoliene; 

5) crearea plantațiilor agrosilvice pe o suprafață de 30 ha – va proteja 

terenurile agricole de erozune; 

6) crearea fâșiilor riverane de protecție a apelor pe o suprafață de 30 (ha) - 

va proteja terenurile agricole de erozune și va proteja apele; 
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7) crearea fâșiilor forestiere în ravene și vâlcele 20 ha - va preveni, combate 

și stabiliza alunecările de teren; 

8) amendarea solurilor pe o suprafață de 500 ha – va omogenizarea solului 

și creșterea productivității acestuia; 

9) majorarea suprafețelor irigate cu 68000 ha – va atenua seceta pedologică 

a solului; 

10) efectuarea măsurilor de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole 

pe o suprafaţă de 5000 ha terenuri agricole – va spori fertilitatea solului și majora 

recolele culturilor agricole. 

 

Capitolul V  

COSTURI 

 

33. Costurile financiare, precum și necesarul de resurse externe sunt 

reflectate în planurile de acțiuni pentru implementarea prezentului Program. 

Sumele prevăzute pentru fiecare obiectiv vor fi corelate cu prevederile Cadrului 

bugetar pe termen mediu pentru perioada corespunzătoare și legea bugetului de 

stat pe anul respectiv. 

 

34. La planificarea bugetară, o atenție deosebită se va atrage asistenței 

externe, în contextul căreia se vor lua în calcul eventualele proiecte și programe, 

care vor putea fi realizate în domeniul îmbunătățirilor funciare, protecție, 

conservare și sporire a fertilităţii solurilor, în special cele ce implică o cotă de 

cofinanțare, pe care deținătorii de terenuri urmează să o asigure în cadrul acestora. 

 

35. Costurile estimative de implementare a Programul de îmbunătățiri 

funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru 

anii 2021-2025, este indicat în tabelul 15.  

                                                                                                  

                                                                                                  Tabelul 15 
Nr. Denumirea Obiectivului Mijloacele financiare estimative (5 ani),  

mii. lei 

Total: Inclusiv 

Buget de stat Surse externe 

1. Obiectiv nr. 1 Racordarea 

sistemului de cercetare și 

învățământ la prioritățile 

domeniului 

11762 9646 2116 

2. Obiectiv nr. 2  Aplicarea măsurilor 

pentru prevenirea și combaterea 

eroziunii solului 

54440 38033 16407 

3. Obiectiv nr. 3 Aplicarea măsurilor 

de ameliorare a  solurilor 

4202439 2439 4200000 
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4. Obiectivul nr. 4 Aplicarea 

măsurilor de conservare şi sporire 

a fertilităţii solurilor 

9708 9508 200 

 TOTAL Program: 4278349 59626 4218723 

 

 36. Planul de acțiuni privind implementarea Programului de îmbunătățiri 

funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru 

anii 2021-2023 redă resursele financiare disponibile pentru implementarea fiecărui 

obiectiv și acțiuni în parte, cu indicarea cheltuielilor planificate, în conformitate 

cu Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2021-2023, inclusiv cu indicarea resurselor 

disponibile din partea partenerilor de dezvoltare. Costul total estimativ este redat 

în tabelul 16.  

                                                                                                             

Tabelul 16 
Nr. Denumirea Obiectivului Mijloacele financiare planificate, mii. lei 

Total: Inclusiv 

Buget de stat Surse externe 

1. Obiectiv nr. 1 Racordarea 

sistemului de cercetare și 

învățământ la prioritățile 

domeniului 

 5036 1270 

2. Obiectiv nr. 2  Aplicarea 

măsurilor pentru prevenirea și 

combaterea eroziunii solului 

 22829 9848 

3. Obiectiv nr. 3 Aplicarea măsurilor 

de ameliorare a  solurilor 

 1464 118290 

4. Obiectivul nr. 4 Aplicarea 

măsurilor de conservare şi sporire 

a fertilităţii solurilor 

 5707 120 

 TOTAL Program: 164594 35036 129528 

 

Capitolul VI  

RISCURI DE IMPLEMENTARE ȘI MĂSURI DE DIMINUARE  

SAU ÎNLĂTURARE A ACESTORA 

 

37. Principalele riscuri privind implementarea măsurilor stabilite în 

Program sunt: 

1) provocările cu impact negativ asupra situației sociale, politice și 

economice a țării, care pot cauza nerealizarea măsurilor stabilite – se va monitoriza 

permanent și vor fi revizuite măsurile și identificate soluțiile de alternativă; 

2) lipsa specialiștilor în domeniu – va fi monitorizată permanent situația, 

pregătit personalul autorităților publice centrale responsabile de implementarea 

politicilor în domeniu; 

3) neîndeplinirea acțiunilor din Plan și/sau nerespectarea termenelor – va fi 

monitorizată evoluția situației, identificate și evaluate motivele, efectuate măsuri 

de repunere în grafic a activităților și de înlăturare a consecințelor negative; 
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4) întîrzierea finanțărilor – va fi monitorizată permanent situația, revizuite 

măsurile și identificate soluțiile financiare de alternative, pregătit personalul 

autorităților publice centrale responsabile de implementarea politicilor în domeniu 

în scopul accesării finanțărilor externe.  

5) grad scăzut de aplicare a proiectelor de îmbunătățiri funciare, protecție, 

conservare și sporire a fertilităţii solurilor - va fi monitorizată evoluția situației, 

identificate și evaluate motivele, instruiți reprezentanții autorităților publice 

locale, deținătorii de terenuri agricole pentru a aplica proiecte conform măsurilor 

stabilite în Program. 

 

38. Autoritățile administrației publice centrale responsabile de 

implementarea politicilor în domeniu vor asigura gestionarea riscurilor proprii 

privind realizarea prezentului Program și a Planului de implementare a acesteia. 

Acestea va informa Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

despre riscurile care pot crea impedimente în atingerea obiectivelor stabilite.  

 

Capitolul VII   

AUTORITĂȚI/INSTITUȚII RESPONSABILE DE IMPLEMENTARE 

 

39. Următoarele instituții elaborează, implementează și sunt implicate în 

activități de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii 

solurilor:  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este responsabil 

de elaborarea politicilor în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – elaborează și aprobă planul-

cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, manualele școlare, ghidurile 

metodologice și alte resurse de învățare. 

Agenția Relații Funciare și Cadastru - responsabil de 

elaborarea/implementarea și realizarea măsurilor de stopare a degradării şi de 

sporire a fertilităţii solurilor. 

Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” - responsabil 

de elaborarea proiectelor pentru organizarea teritoriului. 

 

40. Instituțiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, ce asigură implementarea politicilor în domeniul 

îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor sunt: 

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) - oferă suport 

financiar în avans pentru proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare, protecție, 

conservare și sporire a fertilităţii solurilor. 

Agenția „Moldsilva” - promovează și asigură efectuarea lucrărilor de 

împădurire a terenurilor degradate, reabilitarea/construcția fâșiilor forestiere de 

protecție a terenurilor agricole. 
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Agenția „Apele Moldovei” – promovează și implementează politicile în 

domeniul hidroameliorației. 

Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului 

Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) – implementează măsuri prin 

alocarea granturilor competitive și acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea 

capacităților și conștientizare în special, a producătorilor agricoli, în vederea 

combaterii degradării terenurilor și finanțarea masurilor de adaptare a sistemelor 

de producție agricola la schimbările climatice.  

Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova - gestionează în numele 

Guvernului Fondul de Refinanţare a împrumuturilor format în cadrul activităţii 

Acces la Finanţare în Agricultură în urma implementării Acordului Compact şi 

asigură monitorizarea şi raportarea impactului acestor investiţii în perioada post-

Compact și facilitează accesul la finanțare și extindere a suprafețelor irigate. 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova - asigură formarea, instruirea 

reciclarea specialiştilor din agricultură şi mediatizarea informaţiei ce ţine de 

activitățile de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii 

solurilor.  

Universitatea de Stat din Moldova - asigură formarea, instruirea 

specialiștilor în pedologie.  

I.P. „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecția Solului „N. DIMO” - 

realizează activităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la profilul de 

cercetare ce ține protecţia şi sporirea fertilităţii solurilor.  

 

Capitolul VIII   

PROCEDURI DE RAPORTARE 

41.  Implementarea prezentului Program se va realiza în două etape: 

1) etapa I – anii 2021-2023; 

2) etapa a II-a – anii 2024-2025. 

 

42. În scopul implementării prezentului Program a fost elaborat Planul de 

acțiuni pentru anii 2021-2023 (etapa I).  

 

43. Planul de acțiuni pentru etapa a II-a va fi elaborat la sfîrșitul anului 2023, 

pentru perioada anilor 2024-2025, ulterior va fi aprobat de Guvern, va reprezenta 

o continuitate a realizării primei etape, astfel încît să asigure eliminarea tuturor 

problemelor abordate în conținutul prezentului Program.  

 

44. Activitățile de monitorizare și evaluare privind implementarea 

prezentului Program și a planurilor de acțiuni vor fi realizate după cum urmează: 

1) Raportul privind analiza realizării obiectivelor, măsurilor stabilite și 

gradul de atingere a indicatorilor de monitorizare stabiliți în Planul de acţiuni 

privind implementarea Programului se va efectua anual, la data de 1 februarie, de 

către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în baza 
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informațiilor și datelor furnizate de către autoritățile/instituțiile publice și 

partenerii de implementare, societatea civilă etc., și se va prezenta Guvernului  

2) Rapoartele de monitorizare și cele de evaluare vor fi prezentate spre 

examinare și aprobare Comisiei instituite de către instituția de implementare și, 

ulterior, vor fi transmise Guvernului; 

3) Rapoartele de monitorizare vor fi publice și vor fi disponibile pe pagina 

web www.madrm.gov.md; 

4) Autoritățile/instituțiile publice care sunt responsabile de raportare sunt 

indicate în Planul de acțiuni privind implementarea Programului.  

5)  Monitorizarea și coordonarea realizării prezentului Program la nivel 

naţional va fi efectuată de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului în comun cu instituţiile responsabile de implementare a proiectelor 

lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii 

solurilor; 

6) Monitorizarea se va efectua prin colectarea semestrială de date privind 

indicatorii specificați, ce va oferi informații pentru posibile ajustări și replanificări 

pe parcursul implementării pentru îmbunătățirea rezultatelor finale și 

perfecționării planurilor viitoare; 

7) Evaluarea se realizează după expirarea termenului mediu (3 ani) de 

implementare a Planului de acțiuni pentru perioada (evaluarea intermediară) și 

documentului de politici publice (evaluarea finală) după finalizarea perioadei de 

realizare a prezentului Program, prin elaborarea unui raport de evaluare, în scopul 

prezentării unei imagini obiective în conformitate cu criteriile stabilite; 

8) Evaluarea se va efectua de către o entitate independentă contractată sau 

de către partenerii de dezvoltare, în conformitate cu procedurile stabilite și în baza 

rapoartelor de progres realizate în procesul de monitorizare. 

 

 

 

  

http://www.madrm.gov.md/
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 

  

PLAN DE ACŢIUNI 

pentru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării  

managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2023 

 
 

 

Acţiunea (măsurile) 

Indicatorii 

de 

monitorizare 

 

Termenul  

de  

realizare 

Costurile estimate 

implementării,   

mii lei 

Sursele 

de 

finanţare 

 

Autorități/ 

instituţii 

responsabile 

Parteneri 

Total 

2021-

2023 

inclusiv pe anii 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obiectivul 1. Sistem de cercetare și învățământ racordat la prioritățile domeniului 

1.1. Restructurarea 

organizaţională a  programelor 

de studii în sistemul de 

învăţământ agricol: prin 

modernizarea curriculei și a 

programelor de studii prin 

corelarea cu necesitățile pieței 

muncii, precum și cu 

Convențiile Internaționale și  

Strategia de Dezvoltare a 

Agriculturii şi Mediului Rural 

din RM 

Curricula 

 și programele de 

studii modernizate 

 

 

Decembrie 

2021 

 

400 400   Programe  

de asistență 

tehnică 

 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului  

 

 

Universitatea 

Agrară de Stat 

din Moldova; 

Universitatea 

de Stat din 

Moldova 

 

 

1.2. Elaborarea programelor de 

instruire a deținătorilor de 

terenuri agricole privind 

măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor 

Programe de instruire 

elaborate; 

număr de instruiri 

planificate și 

organizate; 

cel puțin 200 

persoane instruite 

Anual, 

decembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 10 10 10 În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

în bugetul 

de stat 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului 

 

 

Universitatea 

 Agrară de 

Stat din 

Moldova; 

Institutul de 

Pedologie, 

Agrochimie și 

Protecție a 

Solului 
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 „Nicolae 

Dimo” 

1.3. Formarea formatorilor în 

domeniul îmbunătățiri funciare 

în scopul instruirii deținătorilor 

de terenuri agricole 

Cel puțin 35 

formatori instruiți 

 

 

Iunie 2021 

 

 

 

 

 

130 130   Programe  

de asistență 

tehnică 

 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului; 

parteneri de 

dezvoltare 

 

 

Universitatea 

Agrară de Stat 

din Moldova; 

Universitatea 

de Stat din 

Moldova; 

Institutul de 

Pedologie, 

Agrochimie și 

Protecție a 

Solului 

„Nicolae 

Dimo” 

1.4. Creșterea calității formării 

profesionale inițiale a cadrelor 

de înaltă calificare în domeniul 

îmbunătățiri funciare, protecția 

și sporirea fertilității solurilor 

în cadrul programelor de studii 

superioare de licență, master și 

doctorat 

Cel puțin 166  

cadre de înaltă 

calificare în 

programe de studii 

superioare acreditate 

Anual, 

decembrie 

 

5036 2207 1070 1759 În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

în bugetul 

de stat 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului  

 

Universitatea 

Agrară de Stat 

din Moldova; 

Universitatea 

de Stat din 

Moldova 

1.5. Elaborarea și aprobarea 

metodologiei studiilor 

pedologice 

Metodologie 

elaborată  

 

Decembrie 

2023 

 

300   300 Programe  

de asistență 

tehnică 

 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului  

 

I.P. Institutul 

de Pedologie, 

Agrochimie și 

Protecție a 

Solului 

„Nicolae 

Dimo”; 

Î.S. Institutul 

de Proiectări 

și Organizarea 

Teritoriului 

1.6. Elaborarea metodologiei 

privind organizarea 

Metodologie 

elaborată 

 

Decembrie 

2021 

200 200   Programe  

de asistență 

tehnică 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

I.P. Institutul 

de Pedologie, 

Agrochimie și 
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monitoringului stării de calitate 

a solului Republicii Moldova 

 

 

  Regionale și 

Medului 

Protecție a 

Solului 

„Nicolae 

Dimo” 

1.7. Elaborarea instrucțiunii 

metodologice privind studiu de 

fezabilitate, pentru executarea 

lucrărilor de prevenire și 

combatere a eroziunii solului 

Instrucțiune 

elaborată și aprobată 

Decembrie 

2021 

 

240 240   Programe  

de asistență 

tehnică 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului  

 

I.P. „Institutul 

de Pedologie, 

Agrochimie și 

Protecție a 

Solului 

„Nicolae 

Dimo” 

Obiectivul 2.  Măsuri aplicate pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 1247 hectare terenuri agricole, 

până în anul 2023 

Obiectivul specific 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 312 hectare terenuri agricole până în anul 2023 

2.1.1. Stimularea măsurilor de 

protecţie antierozională  

 

 

 

 

 

 

150 (ha) învelișuri de 

ierburi reabilitate, 

pășuni ameliorate, 

terenuri degradate, 

fâșii de filtrare 

reabilitate,  terenuri 

poluate 

decontaminate, terase 

înierbate 

 1760 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

în bugetul 

de stat 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementare

a Programelor 

IFAD (UCIP 

IFAD); 

parteneri de 

dezvoltare 

60 (ha) Anual, 

decembrie 

 704      

60 (ha) 

 

Anual, 

decembrie 

  704     

30 (ha) 

 

Anual, 

decembrie 

   352    

162 (ha) 

terenuri agricole 

supuse alunecărilor 

împădurite 

 

 

 

 

 

 

4158    În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

în bugetul 

de stat 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului  

 

Agenția de 

Intervenție și 

Plăți pentru 

Agricultură 

Agenția 

„Moldsilva” 

20 (ha) Anual, 

decembrie 

 520   
   

61 (ha) 

 

Anual, 

decembrie 

  1561  
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81 (ha) 

 

Anual, 

decembrie 

   2077 
   

Obiectivul specific 2.2. Combaterea eroziunii de adâncime pe 935 hectare terenuri agricole până în anul 2023 

2.2.1. Aplicarea măsurilor 

hidrotehnice și fitoameliorative 

pe terenurile agricole afectate 

de ravene. 

935 (ha) 

cu amenajări 

antierozionale 

hidrotehnice și 

fitoameliorative  

 

 

 

 

 

 

 

18671 

 

   În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

în bugetul 

de stat 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului  

 

 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură; 

I.P. „Institutul 

de Pedologie, 

Agrochimie și 

Protecție a 

Solului 

„Nicolae 

Dimo” 

 Anual, 

decembrie 

 4878      

 Anual, 

decembrie 

  5691     

 Anual, 

decembrie 

   8102    

Obiectivul specific 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflația) pe 170 hectare terenuri agricole până în anul 2023 

2.3.1. Stimularea 

înființării/reabilitării fâșiilor 

forestiere de protecție 

65/25 (ha) 

fâșii forestiere 

paravânt 

înființate/reabilitate  

 

 

 

 

 

 

 

 

4065    În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

în bugetul 

de stat 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementare

a Programelor 

IFAD (UCIP 

IFAD) 

30/10 (ha) 

 

Anual, 

decembrie 

 1727      

25/10 (ha) Anual, 

decembrie 

  1475     

10/5 (ha) Anual, 

decembrie 

   863    

 

30 (ha)  

plantații agrosilvice 

create 

 

 

 

 

1508    În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementare
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în bugetul 

de stat 

Regionale și 

Medului 

a Programelor 

IFAD (UCIP 

IFAD) 

15 (ha) Anual, 

decembrie 

 754   
   

10 (ha) Anual, 

decembrie 

  503  
   

5 (ha) Anual, 

decembrie 

   251 
   

30 (ha) 

fâșii riverane de 

protecție a apelor 

create 

 

 

 

 

 

 

 

1509    În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

în bugetul 

de stat 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementare

a Programelor 

IFAD (UCIP 

IFAD) 

15 (ha) Anual, 

decembrie 

 754      

10 (ha) 

 

Anual, 

decembrie 

  503     

5 (ha) Anual, 

decembrie 

   252    

20 (ha) 

fâșii forestiere în 

ravene și vîlcele 

create 

 

 

1006    În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

în bugetul 

de stat 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementare

a Programelor 

IFAD (UCIP 

IFAD) 

10 (ha) Anual, 

decembrie 

 503   
   

10 (ha) 

 

Anual, 

decembrie 

  503  
   

Obiectivul 3. Ameliorarea  solurilor pe 4689 hectare terenuri agricole până în anul 2023 

Obiectivul specific 3.1. Măsuri de ameliorare chimică pe 244 hectare terenuri agricole până în anul 2023 

3.1.1. Lucrări de ameliorare a 

solurilor saraturate (alcalice) 

244 (ha) 

soluri amendate 

 

 

 

 

 

 

1464    În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Agenția de 

Intervenție și 

Plăți pentru 

Agricultură; 
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în bugetul 

de stat 

Regionale și 

Medului 

I.P. „Institutul 

de Pedologie, 

Agrochimie și 

Protecție a 

Solului 

„Nicolae 

Dimo” 

41 (ha) 

 

Anual, 

decembrie 

 244   
   

81 (ha) 

 

Anual, 

decembrie 

  488  
   

122 (ha) 

 

Anual, 

decembrie 

   732 
   

Obiectivul specific 3.2. Măsuri de ameliorare hidrică (amenajări de irigare), prin majorarea suprafețelor irigate cu 4445 hectare până în anul 2023 

3.2.1. Stimularea reabilitării 

sistemelor de irigare și desecare 

pentru atenuarea secetei 

pedologice 

4445 (ha)  Anual, 

decembrie 

118290 

 

   În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

în bugetul 

de stat 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului; 

Agenția „Apele 

Moldovei” 

 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementare

a Programelor 

IFAD (UCIP 

IFAD); 

Proiectul 

„Livada 

Moldovei”; 

Fondul de 

Dezvoltare 

Durabilă 

Moldova 

1870 (ha) Anual, 

decembrie 

 47190      

1542 (ha) Anual, 

decembrie 

  50700     

1033 (ha) Anual, 

decembrie 

   20400    

Obiectivul 4. Conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor pe o suprafață de 3089 hectare terenuri agricole până în anul 2023 
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4.1. Stimularea măsurile de 

protecţie a solului în cadrul 

practicilor agricole (Măsuri de 

prevenire a degradării și 

refacerii structurii solului) 

1268 (ha)  

ocupate cu culturi 

siderale;  

1821 (ha) ocupate cu 

culturi leguminoase  

Anual, 

decembrie  

5707 

 

 

 

2439 

 

 

3268 În limitele 

mijloacelor 

financiare 

prevăzute 

în bugetul 

de stat 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului; 

Agenția de 

Intervenție și 

Plăți pentru 

Agricultură 

 

4.2. Evaluarea intermediară 

(evaluarea externă) a Planului 

de acțiuni pentru 

implementarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul 

asigurării managementului 

durabil al resurselor de sol 

pentru anii 2021-2023 

 Decembrie 

2023 

 

120   120 Programe  

de asistență 

tehnică 

 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Medului 

 

Parteneri 

de dezvoltare 

 

Total:   164529 60461 65647 38486    

 

 

 

 

 



Nota informativa
la proiectul hotaririi Guvernului cu privirc la aprobarea Programului de 

Tmbunatatiri funciare in scopul asigurarii managmentului durabil al resurselor de 
sol pentru anil 2021-2025 si a Planului de actiuni privind implementarea acestuia

pentru anii 2021-2023

l.Denumirea autorului $i, dnpa eaz, a partieipanlilor la elaborarea proiectu 1 ui
Ministerial Agriculturii Dezvoltarii Regionale si Mediului______
2. Condifiile ee an impus elaborarea proiectului de act normativ si finalita^ile urmai ite

In ultimii ani a fost inregistrata intensificarea multiplelor forme de degradare a solului, 
indeosebi, a celei prin eroziune.

Conform datelor institutiilor stiintfiice din domeniu (IP: „IPAPS N. DIMO”), solurile 
afectate de eroziunea de suprafata ocupa circa 981560 ha inclusiv: cu grad slab de eroziune 
558170 ha, moderat - 288070 ha si puternic 135320 ha.

Astfel, comparativ cu solurile neerodate, productivitatea solurilor slab erodate scade cu 
20 %, celor moderat erodate se diminueaza cu 50 %, iar a celor puternic erodate scade cu peste 
70 %. Pierderile anuale de sol fertil prin eroziune sunt foarte mari. Conform datelor institutiilor 
stiintifice prejudiciul direct si indirect produs de eroziune este de 2,723 miliarde lei. In 
republica cca 80 % din solurile arabile sunt amplasate pe versanti, prin urmare, lucrarile de 
prevenire si combatere a eroziunii de suprafata este prioritare pentru dezvoltarea durabila a 
agriculturii.

Degradarea solului este influentata de actiunea factorilor naturali si antropici cu impact 
negativ asupra functiilor solului, care conduce la micsorarea fertilitatii acestuia.

In conditiile Republicii Moldova cele mai raspindite forme de degradare a solurilor sunt: 
eroziunea de suprafata si de adincime, alunecarile de teren, hidromorfizmul, saraturarea 
primara si secundara, destructurarea si compactarea, dehumificarea si secatuirea in elemente 
nutritive.

In scopul atenuarii secetei pedologice, este necesar restabilirea sistemelor de 
irigatii/desecare, efectuarea cercetarilor pedologice in vederea aprecierii starii de calitate a 
solurilor irigate si instituirea monitoringului pedoirigational. De mentionat, ca din cele 291 
000 ha, irigate in 1990, in prezent irigarea poate fi asigurata pe o suprafata de circa 40,0 mii 
ha. Conform informatiei Agentiei „Apele Moldovei” in anii 1989 se irigau circa 300,0 mii ha. 
Iar in ultimii ani suprafata s-a redus, astfel in prezent se iriga circa 4,0 - 6,0 mii ha (suprafata 
fizica).

In scopul solutionarii problemelor ce tin de degradarea accelerata a resurselor de sol sa 
impus necesitatea elaborarii in comun cu institutiile stiintifice din domeniul solului a 
Programului de conservare $i sporire a fertilitapi solului pentru anii 201 1-2020. Astfel, din 
considerentul ca, Programul mentionat expira in anul 2020 este necesar de elaborat 
document de politici cu o noua abordare.

Scopul Programului consta in realizarea masurilor de stopare a degradarii §i de sporire 
a fertilitatii solurilor prin modernizarea §i extinderea sistemului de imbunatatiri funciare, 
implementarea tehnologiilor moderne $i a practicilor agricole prietenoase mediului.

un non



Necesitatea implicarii statului prin stimularea activitatilor de imbunatatiri funciare, 
deriva si din prevederile art. 6 si 81 din Codul funciar nr. 828/1991, prin care statul sprijina 
material, financial' masurile de protecpe a terenului ca fundament al dezvoltarii durabile a 
gospodariilor, (...). Stimularea economica prevede: alocarea mijloacelor de la bugetul de stat 
si de la bugetele locale pentru restabilirea terenurilor degradate distruse nu din vina 
depnatorilor.

Prezentul Program este elaborat in baza constatarilor si recomandarilor evaluarii pe 
perioada 2014-2017 a Planurilor de actiuni trienale privind implementarea Programului de 
conservare §i sporire a fertilitapi solurilor pe anii 201 1-2020, precum si pe baza rezultatelor 
altor analize ale institutiilor din domeniul educatiei si stiintei, cu scopul de a asigura atingerea 
obiectivelor stabilite catre anul 2025, si pentru a realiza masuri de prevenire, stopare a 
degradarii solurilor §i sporirea fertilitapi acestora.

Obiectivele subdomeniului de activitate a Programului dat deriva din obiectivele 

Agendei de. Dezvoltare Durabila 2030 ce stabilesc Obiectivul nr. 15. Viata pe pamant, tinta 

nationala 15.3 Pana in 2030, combaterea desertificarii, restabilirea terenurilor degradate prin 

implementarea mecanismului Neutralitatea Degradarii Terenurilor (NDT), pentru a realiza o 

lume neutra din punct de vedere a degradarii solului si Obiectivul nr. 12. Consum si productie 

responsabile, tinta nationala 12.2 Pana in 2030, realizarca gestionarii durabile si utilizarii 
eficiente a resurselor naturale. Programul are drept scop implementarea urmatoarelor obiective 

general e/spec i fi c e:
- Obiectivul nr. 1. Sistem de cercetare si invatamint racordat la prioritatile domeniului 

pina in anul 2025
- Obiectiv nr. 2 Masuri aplicate pentru prevenirea si combaterea eroziunii solului pe o 

suprafata de 2552 hectare terenuri agricole, pina in anul 2023
Obiectiv specific nr. 2.1. Combaterea eroziunii de suprafata pe 482 hectare terenuri 

agricole pina in anul 2025
Obiectiv specific nr. 2.2. Combaterea eroziunii de adincime pe 1900 hectare terenuri 

agricole pina in anul 2025
Obiectiv specific nr. 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflatia) pe 170 hectare terenuri 

agricole pina in anul 2025
- Obiectiv nr. 3 Ameliorarea solurilor pe 68500 hectare terenuri agricole pina in anul

2025
Obiectiv specific nr. 3.1. Masuri de ameliorare chimica pe 500 hectare terenuri agricole 

pina in anul 2025
Obiectiv specific nr. 3.2. Masuri de ameliorare hidrica (amenajari de irigare), prin 

curatarea a 112 km canale de irigare/desecare si majorarea suprafetelor irigate cu 68000 

hectare pina in anul 2025
- Obiectivul nr. 4 Conservarea §i sporirea fertilitapi solurilor pe o suprafata de 5000 

hectare terenuri agricole pina in anul 2025



Lucrarile de Imbunatatiri funciare, protectie, conservare si sporire a fertilitatii solurilor 
sunt necesare pentru:

1) a proteja solid impotriva actiunii mecanice a apei si a vintului (categoric care cuprinde 
complexul de lucrari de prevenire si combatere (control) a eroziunii solului);

2) a reface (a completa) deficitul de umiditate, (categorie care cuprinde irigatiile);
3) a preveni sau a elimina excesul de apa din sol, de la suprafata acestuia (categorie In 

care se incadreaza desecarea si drenajul);
4) a restabili solurile degradate (categorie in care se incadreaza lucrarile de constructie si

exploatare a obiectelor hidrotehnice, lucrarile de decopertare selectiva §i de copertare a 
terenurilor degradate, lucrarile de aineliorare a solurilor alcalice si saline).________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proieetele care an ea scop armonizarea
legislafiei nationale eu legislafia Uniunii Europcne________________________

Proiectul dat instituie cadrul juridic al Republicii Moldova In domeniul solului si nu
contravine principiilor de functionare a pietii interne a Uniunii Europene si nu are ca scop 
armonizarea legislapei naponale cu legislapa Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului si evidenjierea elementelor noi

Proiectul Programului este structurat In conformitate cu pet. 9 din Hotarirea Guvernului
386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea si 
evaluarea documentelor de politici publice, si structurat in VII Capitole. Partea descriptiva a 
programului are urmatoarea structura:

Ca pi tolu I I. Introdueere, descrie circumstantele care au impus elaborarea Programului 
de imbunatatiri funciare in scopul asigurarii managmentului durabil al resurselor de sol pentru 
anii 2021-2025, modul in care acesta va contribui la atingerea obiectivelor stabilite in Agenda 
de Dezvoltare Durabila 2030, perioada propusa pentru implementare, etc.

Capitolul II. Analiza situatiei, descrie problemele din domeniu, cauzele acestora si 
posibilelor consecinte in cazul neinterventiei in solutionarea problemelor ce tin de prevenirea 
si stoparea eroziunii solului si a impactului acestora cu dovezi cantitative si calitative pentru 
fiecare forma de degradare (pet. 8, Hotarirea Guvernului nr. 691/2018).

Capitolul Ill.Obicctivele generale/speeifiee, stabileste obiective generale/specifice 
domeniului, rezultate preconizate conform obiectivelor/directiilor prioritare.

Capitolul V. Impact, descrie efectele pe termen mediu si rezultatele din implementarea 
programului mentionat.

Capitolul VI Costuri, se indica costurile fmaneiare estimative pentru Program (buget de 
stat/surse externe). De asemenea, se planifica costul actiunilor pentru o perioada de 5 ani. 
Astfel, costurile pentru anii 2021-2023 si sint stabilite in Planul de actiuni pentru 
implementarea Programului dat si sunt corelate cu prevederile CBTM pentru perioada 
corespunzatoare si legea bugetului de stat pe anul respectiv.

Planul de actiuni (...) pentru anii 2021-2023, ca parte componenta a Programului dat 
stabileste obiective generale/specific preluate din partea descriptiva a acestuia, actiuni si 
indicatori de monitorizare, costuri necesare, termeni de realizare etc. Astfel:

Obiectivul nr. 1. Sistem de cercetare si invatanunt racordat laprioritdtile domeniului 
pina In anul 2023

nr.



Acfiunea nr. 1.1. Restructurarea organizational a programelor de studii si sistemului 
de invatamint agricol: prin modemizarea Curriculei si a programelor de studii prin corelarea 

cu necesitatile pietii muncii, precum si cu Conventiile Internationale §1 Strategia de Dezvoltare 

a Agriculturii §i Mediului Rural din RM.
/\

Descrierea <2c//wm7:Indeplinirea actiunii date este 
obligapunile fata de Conventiile Internationale ete.

Indicatori de mzw/ta/:Implementarea actiunii date va avea ca rezultat curricule 
modernizate/e§alonate pe nivele subordonarea unitara a unitatilor de Tnvatamant agricol.

Argumentarea costurilor de implementare a actiunilor: Pentru implementarea actiunii 
date de catre specialistii din domeniul stiintei se apreciaza costal acesteia de circa 400 mii lei. 
Astfel, acestea vor fi identificati din contul programelor de asistenta tehnica.

Actiunea nr. 1.2. Elaborarea programelor de instruire a detinatorilor de terenuri agricole 
privind masurile de imbunatatiri funciare, protectia si sporirea fertilitatii solurilor.

Descrierea actiunii: Consideram necesar de mediatizat detinatorii de terenuri agricole, 
autoritatile publice locale prin organizarea si desfasurarea unor seminare zonale si instruirea 
acestora privind masurile de imbunatatiri funciare, protectia si sporirea fertilitatii solurilor si 
masuri de protecpe a solului in cadrul practicilor agricole.

Indicatori de rezultatAn rezultatul implementarii actiunii date vor fi elaborate programe 
de instruire si instruiti detinatorii de terenuri si autoritatile publice locale etc. Seminarele 
fi organizate de catre MADRM in conlucrare cu UASM, USM si IP „IPAPS N. DIMO”.

Argumentarea costurilor de implementare a actiunilor: Actiunea mentionata va fi 
indeplinita in limitele mijloacelor fmanciare prevazute in bugetul de stat pentru institutiile 
responsabile de domeniu. Costal acesteia se evalueaza in total circa 30,0 mii lei.

Actiunea nr. 1.3. Formarea formatorilor in domeniul imbunatatirilor funciare in scopul 
instruirii detinatorilor de terenuri agricole.

Desa ierea actiunii: Formarea principalelor grupe de formatori pentru instruirea 
specialistilor cu profil agrar, fermierilor, detinatorilor de teren are drept scop elaborarea si 
realizarea proiectelor de imbunatatiri funciare.

In calitate de formatori vor fi implicati cercetatori stiintifici, consultanti din domeniu etc. 
Programele de instruire a formatorilor

necesara pentru a indeplini

vor

scop sporirea capacitatilor profesionale de 
consultanta. Formarea continua a formatorilor va avea loc prin mai multe programe: program 
de instruire obligatoriu, de instruire specializata etc.

Indicatori de rezultat: Se

au ca

propane certilicarea a 35 formatori pentru instruirea 
specialistilor, fermierilor, detinatorilor de teren etc.

Argumentarea costurilor de implementare a actiunilor: Costal acesteia este de circa 130 
mii lei si vor ti identificati din contul programelor de asistenta tehnica.

Actiunea nr. 1.4. Cresterea calitatii formarii profesiolale initiale a cadrelor de inalta 
calihcare in domeniul imbunatatiri tunciare, protectia si sporirea fertilitatii solurilor in cadrul 
programelor de studii superioare de licenta, master si doctorant.

Pentru a asigura implementarea cu succes a masurilor stabilite in Program este necesar 
de specialisti in domeniul imbunatatiri funciare si agropedologiei. Asigurarea cu cadre 
(specialisti in domeniul imbunatatiri tunciare, pedologi, agronomi etc.), a sectorului agricol
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sigura executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare, protectie, ameliorare si utilizare
durabila a solurilor, stiintific argumentata./\

Indicatori de rezultat: In rezultatul implementarii actiunii dale vor fi sigurate cu cadre in

va

domeniu.
Argumentarea costurilor de implementare a actiunilor: Actiunea mentionata va fi 

indeplinita in limitele mijloacelor financiare planificate in CBTM pentru anii 2021-2023 
UASM pentru §tiinta. Astfel, este planificat pregatirea a 166 specialisti in domeniu cu costul 
total de circa 5036 mii lei.

Actiunea nr. 1.5. Elaborarea metodologiei studiilor pedologice.
Descrierea actiunii: Pentru asigurarea acumularii unui fond unificat de date pedologice 

care pot fi utilizate in diferite scopuri (calcularea notei de bonitate, proiectarea lucrarilor de 
imbunatatiri funciare) este necesar de elaborat „Metodologia studiilor pedologice”.

Conform intormatiei I.P. „N. D1MO” in prezent, se utilizeaza metode de cercetari 
pedologica elaborate in anii 80. Reiesind din particularitatile contemporane si situatia actuala 
din tara (schimbarea formei de proprietate a terenurilor, parcelarea lor excesiva, s.a.), este 
necesara elaborarea unei noi metodologii a studiilor pedologice la diferite scari cu utilizarea 
tehnologiilor moderne geo in formal onale. Ca trasatura comuna orice studiu pedologic special 
trebuie sa puna in evidenta restrictiile si limitarile de care depind pe de o parte natura si 
intensitatea masurilor hidroameliorative, agropedoameliorative sau agrofitotehnice de crestere 
a capacitatii de productie a solului, iar pe de alta eficienta lucrarilor de investitii si/sau de 
exploatare.

Metodologia vor cuprinde informatii privind evaluarea generala a resurselor de sol, 
fundamentarea proiectelor de sistematizare, organizare a teritoriului si dezvoltare a productiei 
agricole, inliintarea si modernizarea plantatiilor de vita de vie si pomi, fundamentarea 
proiectelor de amenajare etc.

In prezent, IP „IPAPS N. DIMO” este in proces de implementare a unui proiect 
„Evaluarea starii solurilor RM in conditii de agrogeneza, perfectionarea clasificatorului si 
sistemului de bonitare, elaborarea cadrului metodologic informational de monitorizare si 
reproducere largita a fertilitatii” finantat din bugetul de stat. Dupa finisarea proiectului dat 
datele vor fi utilizate la elaborarea Metodologiei.

Impactu! economic pi social: Metodologia de elaborare a studiilor pedologice va 
contribui la solutionarea diferitor probleme privind utilizarea si gestionarea rationala a 
fondului funciar sau probleme variate de amenajare a unui teritoriu si ameliorare a solurilor, 
in vederea valorificarii resurselor de sol si a protectiei impotriva diferitor forme de degradare.

Sarcini spec ific e: ActiimWz care urmeaza sa fie reglementate sunt: a) sistematizarea si 
corelarea sistemelor de clasilicare a solurilor; b) sistematizarea factorilor, indicatori (relieful, 
litologia, vegetatia s.a.); c) elaborarea cerintelor fata de crearea hartilor tematice factoriale; d) 
metodologia lucrarilor de cercetare pedologica in cimp; e) metodologia lucrarilor de laborator; 
si f) analiza datelor obtinute si elaborarea finala a hartii pedologice si celor factoriale.

Indicatori de rezultat: Metodologia data va contribui la descrierea clara a procedurilor 
de executare a cercetarilor pedologice a solurilor si terenurilor agricole.

Argumentarea costurilor de implementare a actiunilor. Specialistii din cadrul IP 
„IPAPS „N. DIMO” apreciaza ca la elaborarea metodologiei mentionate vor fi antrenap 
cercetatori $tiinpfici din institupi ?tiintifice, specialisti ^i savanp din domeniu. Astfel, costul



acesteia se estimeaza de Institut de circa 300 mii lei si vor ti identificati din contul programelor 
de asistenta tehnica.

Actiunea nr. 1.6. Elaborarea metodologiei privind organizarea monitoringului starii de 
calitate a solului Republicii Moldova

Descrierea actiunii: Pentru a evidenpa important solului in dezvoltarea armonioasa a 
economiei, care sa poata asigura condipi sigure §i prospere generapilor viitoare, trebuie 
cunoscute funcpile pe care acesta le indepline§te.

Evidenperea diferitelor procese §i/sau modificari in starea solului, in ansamblul sau se 
poate realiza numai printr-un procedeu unitar bine definit, numit „sistem de monitoring”.

Monitoringul solului reprezinta determinarea sistematica a variabilelor solului astfel incat 
sa se inregistreze, atat modificarile temporale, cat §i cele spapale (FAO/ECE, 1994).

Acest proces complex este esenpal pentru cunoa$terea starii actuale a solului §i detectarea 
din timp a posibelelor sale modificari negative, furnizand o serie de aprecieri legate de evolupa 
proprietaplor solului. Informapile obpnute sunt utile in proiectarea §i implementarea unor 
politici care sa protejeze ?i sa menpna utilizarea durabila a solului, permi^and, in acela§i timp, 
solului sa asigure in continuare bunuri p servicii. Iniperea Sistemului de Monitoring al 
Calitapi Solurilor Republicii Moldova in anii 2005-2008, a fost prevazuta prin Hotararea 
Parlamentului Nr. 415/2003, Partea II, pct.2, acpunea „a”. Prin aceasta hotarare a fost aprobat 
Planul naponal de acpuni in domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. Obiectivul 2 
al aqestui Plan prevedea "asigurarea populatiei 
mai pure

Impactid economic si social: Elaborarea metodologiei va ajuta la supravegherea in 
dinamica a calitapi solurilor ceea ce va permite depistarea la timp a schimbarilor valorilor 
indicilor ecopedologici si elaborarea masurilor rationale de protecpe, ameliorare $i sporire a 
fertilitapi solurilor. Datele obpnute in cadrul sistemului de monitoring vor fi incluse in baza 
de date a SI „RSRM”, ce va permite institupilor interesate, autoritaplor publice locale, 
proprietarilor funciari etc., sa solicite informapa despre starea inveli§ului de sol 
proprietaple acestora.

Sarcinile specifice: Pregatirea instrucpunilor necesare, materialelor informative, stocarea 
datelor obpnute, prelucrarea lor etc.

..Indicator de rezultat: Sintetizarea rezultatelor obpnute (caracteristicile generate ale 
si tun lor de monitoring, caracteristici fizice, hidrofizice, chimice §i biologice, precum §i 
evaluarea calitapi solurilor, prin calcularea notelor de bonitare) etc.

Argumentarea costurilor de implementare a acfiunilor. Costul actiunii este evaluat de 
catie IP „IPAPS „N. DIMO de circa 200 mii lei si vor ti identilicap din contul programelor 
de asistenta tehnica.

Actiunea nr. 1.7. Elaborarea instrucpunii metodologice privind studiu de fezabilitate 
pentru executarea lucrarilor de prevenire si combatere a eroziunii solului.

, Descrierea actiunii: Studiu de fezabilitate este gradul de realizare a unui produs/proiect 
in condipi tehnice, financiare si intr-o imitate de timp.

f Studiul de fezabilitate este studiul prin care se evalueaza raportul cost-beneficiu al unei 
investipi. Acesta reprezinta documentapa in care sunt prezentate principalele caracteristici 
tehnicp-economice ale investipei, prin care se asigura utilizarea raponala si eficienta a 
capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerintele economice si

sohtri calitative. nedegradate. ecologiccu
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sociale. In acest sens este necesar de elaborat un model tipic al Studiului de fezabilitate, 
recomandat in acest scop.

Impactnl economic si social: Studiile de fezabilitate - urmaresc in mod obiectiv §i rational 
scopul de a descoperi punctele forte §i punctele slabe ale proiectului, opoitunitatile §i 
amenintarile (analiza SWOT) §i in cele din urma expun perspectivele de succes.

Sarcinispecifics: Indiferent de structura studiului de fezabilitate, trebuie sa se regaseasca 
urmatoarele domenii de analiza (sarcini):

- Tehnic - se realizeaza daca proiectul este realizabil din punct de vedete 
tehnic/tehnologic. Se analizeaza componentele de producere, procesele, produsele, 
programele si strategiile aplicate din punct de vedere economic, legal, organizational, 
planificare sistemica si indicatori de rezultat.

Argnmentarea costnrilor de implementare a actiunilor. Costul actiunii este evaluat de 
catre IP „IPAPS „N. DIMO1' de circa 240 mii lei si vor fi identificati din contul programelor 
de asistenta tehnica.

Obiectiv nr. 2 Masuri aplicate pentru prevenirea si combaterea eroziunii solului 
pc o suprafata de 1247 hectare terenuri agricole, pma in anul 2023

Obiectiv specific nr. 2.1. Obiectiv specific nr. 2.1. Combaterea eroziunii de 

suprafata pe 312 hectare terenuri agricole pina in anul 2023

Acfinnea nr. 2.1. Stimularea masuri lor de protecpe antierozionala.
Descrierea actiunii: Eroziunea este factorul principal de degradare a solurilor si 

desertificare a terenurilor agricole. Conform datelor intitutiilr stiintifice din domeniul solului 
gradul de afectare prin eroziune a terenurilor agricole a crescut, de la 28 % in anul 1965 pana 
la 40 % in prezent.

Cresterea medie anuala a suprafetei cu terenuri erodate constituie circa 7700 ha. Lucrarile 
de protectie antierozionala trebuie cfectuate pe baza unor proiecte stiintific fundamentate si 
argumentate, ce prevad o abordare sistemica a problemei prevenirii si minimalizarii eroziunii 
solurilor.

Sarcini specif ce: In prezent, prin intermediul proiectului IFAD, se implementeaza 
lucrari de imbunatatiri funciare (reabilitarea invelisurilor de ierburi, ameliorarea pasunilor, 
reabilitarea terenurilor degradate, etc).

Astfel, unele actiuni planificate la Obiectivul nr. 2, sunt stabiliti indicatorii ce se 
stimuleaza prin intermediul partenerilor de dezvoltare proiectul IFAD, Proiectul „Programul 
rural de rezilienta economico-climatica incluziva (IFAD VI) acesta Hind prelungit pina la data 
30.03.2021. Continuitatea implementarii actiunilor date vor fi prin intermediul Programului 
rural de rezilienta economico-climatica incluziva (IFAD VII).

Implementarea acestora se va efectua conform prevederilor stabilite in acordul de 
fmantare cu partenerii de dezvoltare si manualelor operationale. Informatia detaliata 
referire la activitatile UCIP IFAD, poate fi vizualizata 
http://www.ucipifad.md/.

De asemenea, se propune pe perioada 2021-2023 impadurirea suprafetelor supuse 
alunecarilor de teren. Actiunea data prevede efectuarea lucrarilor de impadurire a terenurilor 
supuse alunecarilor prin plantarea culturilor silvice conform proiectelor de impadurire
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intocmite de institutiile abilitate cu lucrarile de proiectare Tn acest scop. Stimularea lucrarilor 
de impadurire a terenurilor agricole supuse alunecarilor se propane a fi stimulate prin 
intermediul AIPA.

Sarcini specifice: Pentru realizarea proiectelor de impadurire a terenurilor supuse 
alunecarilor este necesara stabilirea tipului de sol, compozitia mecanica, caracterul si gradul 
de salinizare si erodare, adincimea si gradul de mineralizare a apelor Ireatice. Concomitent 
analiza pedologica se etectuiaza si cercetarea silvopatalogica privind contaminarea solurilor 
cu daunatori care afecteaza radacinile arborilor.

Indicator de rezultat: Unul din indicatorii de rezultat al Tmpaduririi terenurilor supuse 
alunecarilor de teren va li stabilizarea alunecarilor de teren, reglementarea apei si sporirea 
gradului de impadurire pe circa 162 ha.

Argumentarea costurilor de implementare a actiunii: Conform datelor prezentate de 
catre Agenda „Moldsilva” pentru implementarea actiunii ce tine de impadurirea terenurilor 
supuse alunecarilor pe o suprafata de circa 50 ha sunt necesare circa 1095,0 mii lei/an. 
Cheltuielile pentru impadurirea 1 ha supus alunecarilor de teren (degradate) constituie circa 
21900,00 lei si includ cheltuielile pentru cresterea materialului forestier de reproducere, care 
este utilizat la lucrarile de plantare, lucrarile de pregatire a solului (consta dintr-un complex 
de lucrari tehnice: desfundarea solului, graparea solului, cultivatia solului), transportarea si 
plantarea puietilor, ingrijirea culturilor silvice, completarea culturilor silvice.

Conlorm datelor UC1P IFAD pentru infiintarea invelisurilor de ierburi Tn livada 
conform planului de cheltuieli, costal unui hectar est de la 10,0-14,5 mii lei (Material 
semincer, Tngrasaminte minerale, lucrari mecanizate si lucrari manual si alte cheltuieli), iar 
pentru reabilitarea invelisurilor de ierburi (pasuni) pentru 1 ha constituie circa 10,5-18,5 mii 
lei (Material semincer, Tngrasaminte minerale, lucrari mecanizate, lucrari manual, alte 
cheltuieli). In total pentru actiunea data se planifica conform CBTM circa 1760 mii lei 
(externe) si 4158 mii lei (buget de stat).

Obiectiv specific nr. 2.2. Com bate rea eroziunii de adincime pe 935 hectare terenuri 

agricole pina Tn a mil 2023
Actiunea nr. 2.2.1. Aplicarea masurilor hidrotehnice si fitoameliorative pe terenurile 

afectate de ravene.
Descrierea actiunii: Eroziunea de adancime se dezvolta sub actiunea ploilor torentiale si 

precipitatiilor sub forma de zapada (cTnd se produce topirea) prin scurgerile concentrate de pe 
versanti. Se evidentiaza patru stadii de eroziune Tn adancime: siroaiele, rigolele, ogasele si 
ravenele. Sub influenta scurgerilor superficiale anuale ale ploilor torentiale terenurile de pe 
versanti sunt afectate Tn primal rand de siroiri.

Acestea pun dihcultati severe la efectuarea lucrarilor agricole, dezmembreaza suprafata 
terenurilor, iar Tn unele cazuri pot afecta obiective economice, cai de comunicatie si localitati. 
Actualmente o metoda efectiva de combatere a eroziunii de adancime este Tmpadurirea si 
aplicarea unor masuri hidrotehnice simple.

Intensitatea eroziunii Tn adancime poate fi apreciata prin diferite metode: prin cresterea 
lungimii rigolelor si ravenelor, m/an; prin cresterea suprafetelor terenurilor afectate de 
eroziunea Tn adancime, nr/an. Pupa intensitatea de dezvoltare se evidentiaza: ravene cu

cu



dezvoltare lenta (1 m/an); ravene cu dezvoltare moderate! (1-3 m/an), ravene cu dezvoltare 
puternica (peste 3 m/an).

Masuri hidrotehnice cmtierozionale. Destinatia principals a acestora este regularizarea 
scurgerilor superficiale si de evacuare dirijata a excesului de apa pluviala cu folosirea maxima 
a depresiunilor naturale ale reliefului si retelei hidrografice existente (fundul valcelelor, albiile 
paraiaselor, etc.).

Masuri agrofitoameliorative antierozionale. Valorificarea terenurilor cu ravene este cea 
mai costisitoare masura din toate lucrarile antierozionale. Aceste lucrari includ: astuparea si 
nivelarea ravenelor si refacerea fertilitatii solurilor, se realizeaza In baza de proiecte special 
elaborate.

Alimecdrile de teren. Acestea sunt rezultatul unui proces geologic de formare a reliefului, 
care se manifests pe intreg teritoriul republicii si prezintS tin pericol permanent. In prezent 
suprafata alunecSrilor de teren pe teritoriul republicii constituie 23734 ha. Suprafata totals a 
alunecSrilor active si celor stabilizate constituie 133222 ha.

Punerea in valoare a terenurilor afectate de alunecSri necesitS investitii foarte mari. Cea 
mai simplS si eficientS solutie este impSdurirea cu specii rapid crescStoare (salcam, plop, 
salcie). In prezent, este stringent impSdurirea a circa 23,7 mii ha de alunecSri active de teren 
cu invelisul de sol deteriorat.

Impactul economic si social: Realizarea actiunii va contribui la asigurarea protectiei si 
stopSrii eroziunii solului si de asemenea vor asigura protejarea cSilor de comunicatii, 
obiectelor sociale etc.

Sarcini specifice: a) stabilirea (descrierea) continutului lucrSrilor de combatere a 
eroziunii de interes general care an ca scop organizarea antierozionalS si hidrologicS a 
teritoriului (crearea retelei principale de canale, debu§ee $i drenuri, cu lucrSrile aferente 
folosite pentru dirijarea §i evacuarea apelor de pe versanti; b) efectuarea lucrSrilor de 
combatere a eroziunii solului in adancime §i de corectare a torenplor, inclusiv nivelarea 
oga§elor ?i ravenelor active, precum §i lucrSrile fitoameliorative pentru regularizarea scurgerii 
apelor §i lixarea acestor formapuni; c) crearea retelei de drumuri principale ce se amenajeazS 
in scopul prevenirii procesului de eroziune a solului, regularizSrii scurgerii apelor pe versanp 
§i intrepnerii lucrSrilor de combatere a eroziunii solului, efectuarea lucrSrilor pentru 
combaterea alunecSrilor de teren) etc.

Indicator'! de rezultat: Indicatorul de rezultat diferS in dependents solicitSri de 
localitate, relief, grad de afectare etc. De asemenea, depinde si de tipurile de lucrSri 
ii proiectate si indeplinite in acest sens.

In cadrul realizSrii actiunii date se propune efectuarea unor proiecte in care se va elabora 
tin sistem cadru de combatere a eroziunii solului prin: lucrSri de constructie a valurilor si 
canale, efectuarea lucrSrilor de combatere a eroziunii solului in adincime §i de corectare a 
torenplor, inclusiv nivelarea oga§elor $i ravenelor active etc.

Argumentarea costurilor de implementare a actiunii or. Costuri concrete pentru fiecare 
proiect vor fi elaborate de proiectanti prin Devizele de cheltuieli la momentul efectuSrii 
lucrSrilor date, deoarece acestea diferS in dependents de localitate, relief, grad de afectare, 
tipurile de lucrSri care vor fi proiectate si indeplinite in acest sens. Pentru implementarea 
actiunii date se planificS din bugetul de stat (CBTM) circa 1 8671 mii lei.

care vor



Obiectiv specific nr. 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflatia) pe 170 hectare 

terenuri agricole pina in anul 2023
Acthmea nr. 2.3.1. Stimularea infiintarii/reabilitarii iisiilor forestiere de protectie.
Descrierea actiunii: Actiunea data prevede efectuarea lucrarilor de infiintare/reabilitare 

a iisiilor forestiere paravint pe terenurile agricole prin plantarea acestora cu puieti sau puieti 
de talie inalta sau reabilitarea lor prin efectuarea lucrarilor de curatire/ingrijire.

Indicatorii si mijloacele iinanciare planiiicate se vor asigura prin Proiectul „Programul 
rural de rezilienta economico-climatica incluziva (IFAD VI) acesta Find prelungit pina la data 
30.03.2021, continuitatea implementarii actiunii date vor ti prin intermediul Programului rural 
de rezilienta economico-climatica incluziva (IFAD VII).

Impactul economic si social: Efectuarea lucrarilor date vor contribui esential la 
atenuarea efectelor de vint si apa asupra eroziunii solului si contributia lor pozitiva la 
productivitatea terenuri lor agricole.

Sarcini specifice: Pentru realizarea proiectelor date este necesar stabilirea tipului de sol, 
compozitia mecanica, caracterul si gradul de salinizare si erodare, adincimea si gradul de 
mineralizare a apelor freatice. Concomitent cu analiza pedologica se efectuiaza si cercetarea 
silvopatalogica privind contaminarea solurilor cu daunatori care afecteaza radacinile arborilor.

Indicator de rezultat: Realizarea indicatorilor de monitorizare vor contribui la atenuarea 
efectelor de vint si apa asupra eroziunii solului.

Argnmentarea costurilor de implcmcntare a actiunii. Conform datelor IFAD costul 1 
ha este de circa 10,0-25, 0 mii lei. Acesta difera in dependenta de tipuril de lucrari (Lucrari 
mecanizate, lucrari manual, material saditor, material (motorina, s.a), alte lucrari/ material 
etc.)

In acest sens, Agenda ^oldsilva” prezinta cheltuieli pentru crearea 1,0 ha de fish 
forestiere de protectie paravint a cimpurilor agricole de circa 22,0 mii lei/ha care includ 
cheltuielile pentru cresterea materialului forestier de reproducere, care este utilizat la lucrarile 
de plantare, lucrarile de pregatire a solului (consta dintr-un complex de lucrari tehnice: 
desfundarea solului, graparea solului, cultivatia solului), transportarea si plantarea puieti lor, 
etc. Astfel, conform datelor proiectului IFAD penlru:

a) crearea plantatiilor agrosilvice pe o suprafata totala de 30 (ha), se planifica circa 
1508,0 mii lei. Costul 1 ha constituie 29,1 mii lei, conform descifrarii costurilor din proiectul 
de executie (lucrari mecanizate, lucrari manual, material saditor, materiale(motorina, s.a, alte 
lucrari/ material).

b) mfiintarea/reabilitarea gardurilor vii sau paravanturi pe o suprafata totala de 10/5 
(ha), se planifica circa 611,74 mii lei.

c) crearea iisiilor riverane de protectie a apelor se planifica pe o suprafata 30 ha si 
1508,4 mii lei. Costul 1 ha constituie 47,5 - 53,5 mii lei, conform descifrarii costurilor din 
proiectul de executie (lucrari mecanizate, lucrari manual, material saditor, material (motorina, 
s.a, alte lucrari/ material).

d) crearea iisiilor forestiere in ravene si vilcele 20 (ha), si 1508,4 mii lei. Costul 1 ha 
constituie 47,5 - 53,5 mii lei.
Pentru implementarea actiunii se planifica (IFAD - CBTM, surse externe) circa 8,0 mil lei.



Obiectiv nr. 3 Obiectiv nr. 3 Ameliorarea solurilor pe 4689 hectare terennri 
agricole pina in anul 2023

Obiectiv specific nr. 3.1. Masuri de ameliorare chimica pe 244 hectare terennri 
agricole pina in anul 2023

Actiunea nr. 3.1.1. Lucrari de ameliorare a solurilor saraturate (alcalice).
Descrierea actiunii: Solurile saraturate sunt prezentate prin soloneturi, soluri cu diferit 

grad de solonetizare si soluri salinizate care ocupa o suprafata de 149,5 mii ha. Soloneturile 
ocupa o suprafata de 26 900 ha, iar in complex cu solurile solonetizate - 100 mii ha. Acestea 
sunt raspandite in toate provinciile pedogeografice ale republicii, insa cele mai mari suprafete 
se inregistreaza in cadrul inaltimii Ciuluc-Solonet, la periferiile Codrilor si pe dealurile 
Tigheciului.

Particularitatea principala de raspandire a soloneturilor consta in formarea unor areale 
mici, insulare, distinctiv conturate. Solurile se caracterizeaza prin proprietati lizice si chimice 
foaite defectuoase si difuzate, in cadrul terennri lor inalt productive, reduc capacitatea de 
productie a acestora cu 40-60 %. Salinizarea reprezinla acumularea in sol a sarurilor solubile
in apa.

Factorii care due la acumularea excesiva de saruri in sol pot fi naturali sau antropogeni 
cum ar fi: evenimente geologice, care pot masura concentrapa de saruri din apele subterane §i, 
prin urmare, din soluri, apele care se revarsa din zone cu substraturi geologice care elibereaza 
cantitap mari de saruri, irigarea cu ape cu un nivel ridicat de saruri, utilizarea ingra^amintelor, 
in special in cazul unei agriculturi intensive, contaminarea solurilor cu ape cu un nivel de 
saruri ridicate etc.Salinitatea este unul dintre cele mai raspandite procese de degradare a 
solului. Salinizarea solului afecteaza aproximativ 1,3 milioane de hectare din Uniunea 
Europeana. Aceasta este privita ca o cauza principala a de§ertificarii §i este o forma grava de 
degradare a solului.

In acest scop este necesar elaborarea si implcmentarea proiectelor de 
ameliorare (amendare) a soloneturilor si elaborarea proiectelor complexe de drenare-desecare 
si amendare a solurilor salinizate-alcalizate. De asemenea, mentionam ca, lucrarile de 
ameliorare chimica an fost abandonate 15-20 ani in urma.

Impactul economic si social: Efectuarea lucrari lor de ameliorare a soloneturilor si 
solurilor solonetizate va conduce la omogenizarea invelisului de sol a terenurilor agricole si 
cresterea productivitatii acestora. De asemenea, utilizarea namolului de defecatie de la 
fabricile de zahar in calitate de amendament va contribui la ameliorarea situatiei ecologice din 
cadrul arealelor de stocare a acestui deseu.

Sarcini specifice: Pentru realizarea proiectelor de amendare a solurilor alcalice si 
alcalizate se impune studierea tizico-chimica a acestora, dar si a indicilor de calitate a 
namolului de defecatie utilizat. Este absolut necesar aplicarea deseurilor calcice in comun cu 
gunoiul de grajd pentru sporirea solubilitapi amendamentului. De asemenea, se recomanda 
utilizarea ingrasamintelor minerale fiziologic acide.

Indicator de rezultat: Se planifica amendarea solurilor pe o suprafata de 244 ha, pentru 
perioada anilor 2021-2023. Conform cercetarilor anterior efectuate de Institut, aplicarea 
namolului de defecatie pe fond de gunoi de grajd asigura un venit net de 341 lei/ha.



Argumentarea costurilor c/e implementare a actiimilor. Costul unui hectar de ameliorare 
chimica poate fi stabilit la etapa elaborarii proiectului. Pentru actiunea data se planifica 1464 
mil lei.

Obiectiv Specific nr. 3.2. Masuri dc ameliorare hidrica (amenajari de irigare), prin majorarea 
suprafetelor irigate cu 4445 hectare pina in anul 2023

Actiimea nr. 3.3 Stinnilarea reabilitan'i sisteme/or de irigare si desecare
Descrierea actiunii: Seceta care persista in urma schimbarilor climaterice afecteaza 

productia agricola si, implicit, securitatea alimentara a tarii.
Irigapa estc principala masura eficienta de optimizare a regimului de umiditate a solului 

in perioada de vegetape a plantelor. In rezultat, este necesar restabilirea sistemelor de 
irigatii/desecare si efectuarea cercetarilor pedologice in vederea aprecierii starii de calitate a 
solurilor irigate si instituirea monitoringului pedoirigational.

Din cele 291,0 mii ha, irigate in 1990, in prezent pot fi asigurate cu irigare circa 40,0 
mii ha. In anii 1989 se irigau circa 300 mii ha, iar in ultimii ani suprafata s-a redus drastic, 
astfel in prezent se iriga circa 4,0 - 6,0 mii ha (suprafata fizica).

Astfel, conform Hotaririi Guvcrnului nr. 439/2019 pentru transmiterea unor bunuri si 
modificarea anexei nr. 229 la Hotararea Guvcrnului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea 
listelor bunurilor imobile proprietate publica a statului §i la transmiterea unor bunuri imobile, 
din administrarea Agentiei Proprietatii Publice an lost transmise in administrarea Agentiei 
„Apele Moldovei” care ulterior an lost transmise in folosinta gratuita (comodat) catre 
Asociatiile Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (8 SI). De asemenea, in baza Hotariii 
Guvernului nr. 456/2020 urmeaza a fi transmise I.S. „STr’ in comodat catre 4 Asociatii ale 
Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii.

Aceste sisteme (statii de pompare, conducte magistrale, utilaj hidromecanic) au fost date 
In exploatare in anii 1960-1980 si reprezinta un grad avansat de uzura, atat fizica, cat si morala.

Din totalul de 31 statii de pompare, la moment, doar 12 sunt puse in functie, dar cu 
suportarea unor costuri mari pentru reparatia utilajului existent. Este evident ca sunt necesare 
investitii intru schimbarea utilajului complet uzat si invechit al acestor 12 SCI transmise in 
comodat Asociatii lor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii.

Desecarea se realizeaza prin construirea sistemelor de desecare al caror rol este 
regularizarea debitului si nivelurilor de apa ce se evacucaza si normalizarea functionarii 
canalelor sistemului. In rezultatul elaborarii analizei diagnostice a starii tehnice a 
infrastructurii de desecare din Republica Moldova se constata ca majoritatea elementelor ale 
acestei infrastructuri (stabile de pompare, retelele de aductie a apei, retelele electrice etc.) se 
alia In stare nefunctionala.

Reiesind din starea tehnica a sistemelor de desecare in prezent este necesar reabilitarea 
sistemelor de desecare existente care va asigura protejarea terenurilor agricole de inundatii.

Impaclul economic si social: Efectuarea lucrarilor de reabilitare a sistemelor de irigare 
va conduce la ameliorarea secetei pedologice, majorarea suprafetei irigate, optimizare a 
regimului de umiditate a solului in perioada de vegetate a plantelor si obtinerea recoltelor 
mari si stabile a plantelor de cultura. Reabilitare a sistemelor de desecare va asigura protejarea 
terenurilor agricole de inundatii.



Sarcini specifics:?enin\ realizarea lucrarilor cle reabilitare a sistemelor de irigare si 
desecare centralizate se impune studierea diagnostic^, proiectarea si realizarea lucrarilor, cu 
contributia detinatorilor de terenuri irigabile si de desecate.

Indicatori de reznltat: Reabilitarea sistemelor de irigare si desecare va asigura atenuarea 
secetei pedologice, majorarea suprafetei irigate cu circa cu circa 4445 mii ha (2021-2023) etc.

Argument area costuri/or de imp/einentare a act i uni lor: Sursele financiare pentru 
reabilitare sistemelor centralizate de irigare si desecare sunt considerabile si sunt identificate 
in baza proiectului de executie. Costul implementarii lucrarilor nominalizate, constau din: 
reabilitarea cladirilor si echipamentelor statiilor de pompare, de automatizare si evidenta a 
apei pompate, constructiilor hidrotehnice, conductelor magistrale, principale, tertiare, a 
infrastructurii de colectare si evacuare a surplusului de ape. Astfel, in dependenta de lucrari 
difera si costul reabilitarii sistemelor centralizate de irigare/desecare.

Conform CBTM pentru anii 2021-2023 sunt planificate pentru actiunea data circa 

1 18290 mii lei. Acestea se stimuleaza de catre parteneri de dezvoltare prin intermediul Unitatii 
Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), Proiectului Livada 

Moldovei si Fondului de Dezvoltare Durabila Moldova. Mijloacele financiare stabilite pentru 

masura data au fost stabilite si coordinate de catre acestea.
Obiectivul nr. 4 Obicctivul nr. 4 Conservarea sporirea fcrtilitatii solurilor pc o 

suprafata cle 3089 hectare terenuri agricole pina in anul 2023
Actiunea nr. 4.1. Stimularea masurile de protecpe a solului in cadrul practicilor agricole 

Descrierea actiunii: Masurile de protecpe a solului in cadrul practicilor agricole au ca 
scop prevenirea proceselor de degradare a solului, sporirea fertilitatii si capacitatii lui de 
productie. Agricultura practicata la cernoziomuri poate fi viabila numai in conditiile unui 
bilant neutru sau pozitiv al humusului. Cernoziomurile, cota carora constituie 70 % din 
invelisul de sol, datorita exploatarii indelungate la arabil, fara respectarea asolamentelor, 
tehnologiilor de cultivare a plantelor etc., au degradat, in deosebi prin dehumificare (pierderea 
materiei organice), secatuire in elemente nutritive (NPK), destructurare si compactare 
secundara.

Prin Hotarirea Guvernului nr. 1157/2008 au lost aprobate Reglementarii tehnice 
„Masurile de protecpe a solului in cadrul practicilor agricole”.

Astfel, Reglementarea tehnica stabile^te masuri de prevenire a proceselor de degradare a 
solului, ce survin natural §i pot fi cauzate de lucrarile agricole ce submineaza capacitatea 
solului de a-§i indeplini funcpile sale, precum §i cerin(e fa(a de utilizatorii de terenuri agricole 
de a aplica masuri preventive de ordin organizatoric, agrotehnic, litoameliorativ §i hidrotehnic, 
in cazul in care, ca rezultat al folosirii terenurilor, pot aparea degradarea §i impedimente in 
realizarea funcpilor naturale ale solului (ambiante, economice, sociale $i culturale).

In acest sens, se propune stimularea efectuarii masurilor de prevenire a degradarii si 
refacerii structurii solului, conform masurii stabilite in Hotarirea Guvernului nr. 1 157/2008 
(Suprafata ocupata cu culturi siderale si suprafata ocupata cu culturi 
leguminoase).Masurile propuse sunt orientate pentru prevenirea degradarii si refacerii 
structurii solului, acesta fund responsabila de capacitatea solului de a acumula, 
conserva si utiliza rational resursele de apa din sol in conformitate cu necesitatile plantelor 
si de reducere a efectelor secetei.



Aclualmente practic toate solurile agricole sunt afectate de degradarea structurii 
si intensificarea efectelor secetei. Includerea In asolament a ogorului sideral si culturilor 
leguminoase contribuie la sustenabilizarea procesului de formare a humusului si de formare a 
structurii grauntoase. Realizarea acestui obiective necesita a fi stimulate din urmatoarele 
considerente: Ogorul sideral presupune excluderea terenului din producere.
Producatorul agricol/detinatorul de terenuri agricole urmeaza a 11 motivati pentru aceste 
masuri (efectuarea lucrarilor, semintelor etc.).

Impactul economic §i social: Rezultatele obtinute vor contribui la sporirea fertilitatii 
solurilor, respectiv majorarea recoltelor culturilor agricole.

Indicator dc rezultat. Indicatorii de monitorizare sunt stabiliti in Planul de actiuni (...) 
pentru anii 2021-2023.

Argumentarea costurilor de implemenlare a actiunilor. Pentru suprafata ocupata cu 
culturi siderale, se propune acoperirea partiala a cheltuiclelor cu 1500 lei /ha. lar pentru 
suprafata ocupata cu culturi leguminoase subventionarea cu 1050 lei/ha. In acest sens se 
planifica 5707 mii lei.

Tolodata, pentru evaluarea intermediara (evaluarea externa) a Planului de actiuni pentru 
implementarea Programului de imbunatatiri funciare In scopul asigurarii managmentului 
durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2023 se planifica din programe de asistenta 
tehnica circa 120 mii lei.

Suplimentar, mentionam ca la elaborarea programului s-au preluat practici si actiuni 
recomandate de Parteneriatul Global al Solului.

Reiesind din cele expuse, si tinlnd cont ca problcma menpnerii capacitat'd de producpe 
a solurilor terenuri lor agricole este o preocupare strategic^ de securitate nationala, se propune 
pentru examinare proiectul de hotarlre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului de 
Imbunatatiri funciare In scopul asigurarii managmentului durabil al resurselor de sol pentru 
anii 2021-2025, si Planul de actiuni (...) pentru anii 2021-2023.

5. Fund a m e n ta rea eco n o m i co-Fi n a n c i a r a
Astfel, conform Obiectivelor/actiunilor planificate an lost estimate mjloacele financiare 

necesare pentru realizarea acestora de catre autoritatile/institutiile responsabilie indicate In 
Planul de actiuni (...) pentru anii 2021-2023.

La planificarea bugetara, o atentie deosebita se va atrage asistentei externe, In contextul 
careia sc vor lua In calcul eventualele proiecte si programe.

Pentru realizarea Obieciivelor/actiunilor stabilite In proiectul Programului de Imbunatatiri 
funciare In scopul asigurarii managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, 
se estimeaza necesarul de mijloace financiare si se indica In tabelul nr. 15 din proiectul 
Programului. Costul total estimative se estimeaza de circa 4278349 mii lei.

De asemenea, costul dc implementare a programului (pe perioada de 3 ani), conform 
CBTM pentru anii 2021-2023 sunt redate In tabelul de mai jos.

Nr. Denumirea Obiectivului Mijloacele financiare planificate, mii. lei
TOTAL: Inclusiv

Buget de stat Surse externe



Obiectiv nr. 1 Racordarea 

sistemului de cercetare si
9

invatamint la prioritatile 

domeniului

1. 5036 1270

Obiectiv nr. 2 Aplicarea masurilor 

pentru prevenirea si combaterea 

eroziunii solului

? 22829 9848

Obiectiv nr. 3 Aplicarea masurilor 

de ameliorare a solurilor
3. 1464 118290

Obiectivul nr. 4 Aplicarea 

masurilor de conservare §i sporire 

a fertilitapi solurilor

4. 5707 120

TOTAL Program: 164594 35036 129528

Mentionam ca, in unele actiuni planificate la Obiectivul nr. 2 si Obiectivul nr. 3 din 
proiectul Planului de actiuni (...) pentru anii 2021-2023, sunt stabiliti indicatorii de 
monitorizare ce se stimuleaza cu suportul partenerilor externi prin intermediul proiectului 
IFAD.

Indicatorii si mijloacele fmanciare planificate se vor asigura prin intermediul Proiectului 
„Programului rural de rezilienta economico-climatica incluziva (IFAD VI), acesta fund 
prelungit in prezent pina la data 30.03.2021. Continuitatea acestora va fi prin intermediul 
Programului rural de rezilienta economico-climatica incluziva (IFAD VII). Stimularea 
acestora vor 1! conform acordului de finantare cu partenerii de dezvoltare si manualelor 
operationale.

De asemenea, prin intermediul partenerilor externi se stimuleaza actiuni prevazute in 
Obiectivul nr. 4 prin intermediul proiectului IFAD, Livada Moldovei si Fondul de Dezvoltare 
Durabila.

Totodata, se propune ca actiunile stabilite la Obiectivul nr. 2, Obiectiv specific nr. 2.2., 
Obiectivul nr. 3, Obiectiv specific nr. 3.1. si Obiectivul nr. 4 din proiectul Planului de actiuni 
(...) pentru anii 2021-2023, sa fie stimulate din bugetul de stat prin intermediul Agentiei 
Interventii si Plati in Agricultura, cu acordarea mijloacelor fmanciare in avans pentru 
proiectele investitionale de imbunatatiri llinciare, iar linia bugetara de program (in prezent 
denumita „Valorificarea terenurilor noi si sporirea fertilitatii solurilor” planificata in CBTM 
pentru anii 2021-2023 Agentiei Relatii Funciare si Cadastru) sa fie planificata pentru Agentiei 
Interventii si Plati in Agricultura in scopul asigurarii implementarii Obiectivelor mentionate.

Finantarea cheltuielilor prevazute in Planul de actiuni privind implementarea 

Programului de imbunatatiri funciare in scopul asigurarii managementului durabil al 
resurselor de sol pentru anii 2021-2025, se vor efectua din contul si in limita alocatiilor 

bugetare aprobate anual in bugetele autoritatilor/institutiilor implicate si din alte surse 

financiare legale.
6. Motlul dc incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare



Cadrul juridic actual aplicabil in domeniul Imbunatatirilor funciare sunt:
Documentele de politici si acte/e normative de baza:

1. Hotarirea Guvernului nr. 626 din 20 august 201 1 cu privire la aprobarea Programului de 

conservare sporire a fertilitapi solului pentru anii 2011-2020, si Planul de actiuni privind 

implementarea Programului de conservare $i sporire a fertilitapi solului pentru anii 2011- 

2013;
2. Hotarirea Guvernului nr. 554/2017 pentru aprobarea Planului de actiuni privind 

implementarea Programului de conservare §i sporire a fertilitapi solului pentru anii 2017- 

2020;
3. Hotarirea Guvernului nr. 404/1994 despre aprobarea Principiilor de baza pentru 

restabilirea terenurilor degradate.
Instrumente de iinplemenlare Prograinului de conservare .s7 sporire a fertilitapi so/urilor 

pentru anii 2011 -2020 "
1. Hotarirea Guvernului nr. 691/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile 

si procedurile de realizare a activitatilor de imbunatatiri funciare, protectie, conservare si 
sporire a fertilitapi solurilor;

2. Ordinal Ministrului agriculturii, dezvoltarii regionale §i mediului nr. 210 din 24 

septembrie 2018 „Cu privire la instituirea Comisiei de selectare a obiectelor §i mijloacelor 

fmanciare necesare pentru realizarea Planului de acpuni privind implementarea Programului 
de conservare §i sporire a fertilitapi solurilor pentru anii 2011-2020” cu modificarile 

ulterioare;
3. Ordinal Ministrului agriculturii, dezvoltarii regionale §i mediului nr. 105/2019 privind 

aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de selectare a obiectelor §i mijloacelor 

fmanciare necesare pentru realizarea Planului de acpuni privind implementarea Programului 
de conservare §i sporire a fertilitapi solurilor pentru anii 2011-2020;

4. Ordinul Ministrului agriculturii, dezvoltarii regionale §i mediului nr. 54/2017 privind 

aprobarea Regulamentului Comisiei de evaluare a impactului Planului de actiuni privind 

implementarea Programului de conservare si sporire a fertilitapi solului pentru anii 2014- 

2016.
A/te acte normative aferente domeniului:

1. Codul funciar nr. 828/1991;
2. Legea nr. 1247/1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietatii funciare, 

cadastrul funciar de stat si monitoringul funciar;
3. Legea nr. 1308/1997 privind preRil nonnativ §i modul de vinzare-cumparare a pamintului;

4. Legea privind protecpa mediului inconjurator nr. 1515/1993;
5. Legea nr. 1538/1991 privind fondul ariilor naturale protejate de stat;
6. Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele §i fi§iile de protecpe a apelor riurilor 

§i bazinelor de apa;



7 . Legea nr. 171/2010 cu privire la asociapilor ntilizatorilor dc apa pentru irigape;
8. Hotanrea Guvernului nr. 1001/2014 cu privire la aprobarea Conceppei Sistemului 

informational „Registrul solurilor Republicii Moldova”;
9. Hotarirea Guvernului nr. 1 170/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul 

de transmitere, schimbare a destinapei schimb de terenuri;
10. Hotanrea Guvernului nr. 1157/2008 cu privire la aprobarea Reglementarii tehnice 

“Masurile de protectie a solului in cadrul practicilor agricole”;
11. Hotarirea Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

consol idarea terenuri lor agricole;
12. Hotarirea Guvernului nr. 24/1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

conpnutul documentapei cadastrului funciar general;
13. Strategia naponala de dezvoltare agricola $i rurala pentru anii 2014-2020, aprobata prin 

Hotarirea Guvernului nr. 409/2014;
14. Planul de actiuni privind implementarea Strategiei nationale de dezvoltare agricola §i 

rurala pentru anii 2018-2020, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 745/2015.
7. Avizarea §i consultarea publica a proieetului

Anuntul privind iniperea proieetului hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea 
Programului de imbunatatiri funciarein scopul asigurarii managmentului durabil al resurselor 
de sol pentru anii 2021-2025 (Planul de actiuni privind implementarea Programului de 
imbunatatiri funciare in scopul asigurarii managmentului durabil al resurselor de sol pentru 
anii 2021-2023), este plasat pe pagina web a Ministerului la adresa www.madrm.gov.md, la 
rubrica, Transparent decizionala - „Proiecte in discigie”.

De asemenea, AIR a lost consultata cu Ministerul Finantelor conform pet. 3, subpet. 2 si 
pet. 11, lit. b) din Metodologia de analiza a impactului in procesul de fundamentare a 
proiectelor de acte normative, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr. 23/2019 si coordonat 
proiectul dat in conformitate cu pet. 34, subpet 4) si 5) din Hotarirea Guvernului nr. 386/2020, 
cu Directia coordonare polilici si prioritati din cadrul Cancelariei de Slat.

Proiectul Programului, a fost elaborat cu suportul IP „IPAPS N. DIMO”, Universitatii 
Agrare de Stat din Moldova, Universitatii de Stat, Agentiei „Moldsilva”, Agentiei „Apele 
Moldovei”, Societatii Nationale a Moldovei de Stiinta a Solului, proieetului IFAD, Livada 
Moldovei si autoritatile publice locale prin intermedin! directiilor raionale, municipale 
agricultura si alimentatie si discutat in cadrul grupului de lucru (sedinta din 08.07.20202 si 
24.08.2020). Astfel, propunerile si obiectiile partilor interesate au fost discutate si incluse in 
proiectul dat.

Suplimentar, mentionam ca Programul de imbunatatiri funciare in scopul asigurarii 
managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, este stabilit ca prioritate in 
Planul de actiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotarirea Guvernului 
nr.636/2019.'

Ministru Ion PERJU

http://www.madrm.gov.md
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