
Proiect 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

H O T Ă R Â R E nr._____ 

din ___________________ 

Chişinău 

 

 

cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul 

asigurării managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 

          În conformitate cu prevederile art. 8 din Codul funciar nr. 828-XII din 

25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, 

nr. 107, art. 817), în vederea realizării obiectivelor strategice de dezvoltare a 

sectorului agroindustrial stipulate în Strategia națională de dezvoltare agricolă şi 

rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409/2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 152, art. 451), Planului de 

acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 636/2019, cu modificările ulterioare: 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă: 

1) Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului 

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 managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 

2021-2023, conform anexei nr. 2. 

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

autorităţile administraţiei publice locale vor întreprinde măsurile 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. 

4. Coordonarea și monitorizarea realizării Planului de acţiuni se pune în 

sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

5. Instituțiile de implementare prezenta semestrial Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului raportul privind gradul de atingere 

a indicatorilor stabiliți în Planul de acţiuni numit. 

6. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va prezenta 

Guvernului anual, pînă la 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. 

 

 

PRIM-MINISTRU                                                     Ion CHICU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul finanţelor                                                   Serghei Pușcuța 

 

 

            Ministrul agriculturii, dezvoltării 

            regionale şi mediului                                            Ion Perju 

                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Anexa nr. 1 

                                                                           la Hotărîrea Guvernului nr.___ 

 

 

PROGRAMUL 

DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII 

MANAGMENTULUI DURABIL AL RESURSELOR DE SOL PENTRU 

ANII 2021-2026 

 

I. Introducere 

 

  1. Circumstanțele care au impus elaborarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 2021-2026 

În ultimele decenii a fost înregistrată intensificarea multiplelor forme de 

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

științfiice 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. 

Obiectivul general nr. 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale 

în agricultură, Obiectivul specific 2.1. Sprijinirea practicilor de gestionare a 

terenurilor agricole și a apei, este stabilit în Strategia naţională de dezvoltare 

agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 

409/2014 și Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2018-2020, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 745/2015. 

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 adîncime (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.  

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 pe perioada 2014-2017 

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 rîurilor mici, ceea ce nu 

contribuie direct la stoparea degradării şi sporirea fertilității solurilor. 

Prezentul Program 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. Perioada propusă pentru implementare, părțile implicate în 

elaborarea Programului 

Prezentul Program va fi implementat integral în anii 2021-2025 şi divizat pe 

etape cu o perioadă de realizare de trei ani. Prima etapă cuprinde anii 2021-2023 

care prevăde 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 vîntului (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 managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 



2021-2025 (prima etapă - 2021-2023) şi volumul mijloacelor financiare sînt expuse 

în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.  

Pentru îndeplinirea integrală a Programului pînă în 2025 va fi elaborat planul 

de acţiuni pentru anii 2024-2025. 

 Programul este elaborat cu implicarea instituțiilor științifice și de învățămînt 

și specialiști din domeniu îmbunătățirilor funciare și silvicultură. 

 

II. Analiza situației 

3. Descrierea problemelor din domeniu, cauzelor acestora și posibilelor 

consecințe în cazul neintervenției în soluționarea problemelor ce țin de 

prevenirea și stoparea eroziunii solului și a impactului acestora 

Teritoriul Republicii Moldova Moldova se încadrează în zona cu umiditate 

insuficientă. În cea mai mare parte clima este semiaridă, indicele de ariditate fiind 

cuprins între 0,4 - 0,5.  

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) sînt de calitate superioară. Cu toate acestea, calitatea solurilor a 

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

Astfel, conform informației din Cadastrul funciar, anul 2008 suprafața 

terenurilor erodate constituia 877644 ha, iar în anul 2019 circa 1015693 ha, ceea ce 

atestă o creștere de 16 %. 

Tabela nr. 1 

Terenuri erodate (Cadastrul funciar la situația din 01.01.2008) 

Total: Slab Moderat Puternic 

877644 504777 259332 114165 

           Terenuri erodate (Cadastrul funciar la situația din 01.01.2019) 

Total: Slab Moderat Puternic 

1015693 572353 300341 143204 

    

                       Sursa: Cadastrul funciar  

 

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 cu 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 fertilităâii solului; 

4) lucrarea necorespunzătoare a solului – scade potențialul productivităţii 

solului, majorează compactarea și degradarea suprafeței solului; 



5) modificarea condiţiilor hidrologice – duc la infiltrarea redusă a apei și 

pierderea de sol la suprafaţă; 

6) defrişarea pădurilor și fîșiilor de protecție a cîmpurilor – provoacă secete 

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

biodiversității; 

7) gestionarea necorespunzătoare a pășunelor - 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 a Convenției deșertificării (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 adîncime (ravene) 

Cea mai avansată formă de degradare sunt solurile cu eroziune în adîncime - 

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 adîncime este împădurirea și aplicarea unor măsuri hidrotehnice 

simple.  

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

pînă 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 pînă 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 adîncime constituie anual circa 3,475 miliarde lei.  

Datele prezentate în Tabelul nr. 2 indică suprafețele de terenuri agricole cu 

eroziune în adîncime care sunt în prezent stringent de stabilizat. 

Tabelul nr. 2 

TOTAL 

pe RM, ha 

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



 Arabil Plantații multianuale Pășuni Fînețe 

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 pe teren o constituie desprinderea 

unor mase de sol de diferite volume și la diferite andîncimi 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 mln 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 

pămînt etc) și antropici (defrișarea și despădurirea nejustificată, etc.), care ăn 

rezultat au un impact negativ asupra obiectelor economice și degradării resurselor 

de sol. 

În tabelul nr. 3 sunt indicate datele ce țin de stabilizarea suprafețelor de 

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

Tabelul nr. 3 
TOTAL 

pe RM, ha 

Suprafaţa terenurilor agricole  cu  soluri afectate de alunecări active,  

prăbușiri și surpări, ha 

 Arabil Plantații multianuale Pășuni Fînețe 

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.   

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, atît natural cît și antropic, apare atunci cînd umiditatea 

depășește capacitatea pentru apă în cîmp. 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 umeditate, pentru 

perioada implementării Programului. 

                                                                                                       Tabelul nr. 4 

TOTAL 

pe RM, ha 

Suprafaţa terenurilor agricole cu exces permanent de umeditate,  ha 

Arabil Plantații multianuale Pășuni Fînețe 

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. Ținănd 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 vînt.  

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 răspîndire 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 mln lei.  

Solurile solonețizate și solonețurile necesită o ameliorare chimică 

costisitoare, însoțită de construcții de drenaj în luncile rîurilor. 

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. Cauzele 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 nr. 5. 

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

 Arabil Plantații multianuale Pășuni Fînețe 

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 un impact major asupra distrugerii structurii și 

reducerii capacității de producere a solurilor. 

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 nr. 6 
TOTAL, 

ha 

Suprafaţa terenurilor agricole cu soluri și biocenoze afectate și distruse 

(degradate biologic),  ha 

 Arabil Plantații multianuale Pășuni Fînețe 

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 pînă 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 mlrd mln lei. 



În tabelul nr. 7 sunt prezentate din teritoriu date despre suprafaţa terenurilor 

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

Tabelul nr. 7 

Total, 

ha  

Suprafaţa terenurilor agricole cu soluri ocupate cu halde miniere, deșeuri 

industriale și/sau menajere, ha 

 
Arabil 

Plantații 

multianuale 
Pășuni Fînețe 

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 (vîlcele, 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 %, cauzînd pierderi de circa 23,8 mln 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.  

                       Tabelul nr. 8 

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

humifere, ha 

 
Arabil Plantații multianuale Pășuni Fînețe 

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 mln. lei pe întreaga suprafață afectată de acest proces. 

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

compactate. 

 



        Tabelul nr. 9 

Total:  

Suprafaţa terenurilor agricole cu soluri compactate, ha 

Arabil 
Plantații 

multianuale 
Pășuni Fînețe 

 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 adînc), la adîncimea de 50-60 cm peste 546,0 mii ha.  

În anul 1965 solurile desfundate constituiau circa 377 mii ha acestea 

ajungînd în anii 1990 pînă la 580 mii ha. Utilizarea solurilor disfundate pentru 

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

Din cauza desfundării solurilor rînduirea 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 nr. 10 se indică datele cu privire la suprafaţa terenurilor agricole cu 

soluri desfundate. 

                                                Tabelul nr. 10 

  

Total, 

ha 

Suprafaţa terenurilor agricole cu soluri desfundate, ha 

Arabil 

  
Plantații multianuale 

  
Pășuni 

  
Fînețe 

  

 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 nr. 11. 

                                                                                                    Tabelul nr. 11 

TOTAL pe RM 66 

Pregătirea specialişti lor de ramură 30 

Formarea formatorilor 36 
Sursa: UASM, 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 vîntului (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; 

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 244,0 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 afectatat 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 nr. 12. 



                                                                                                    Tabelul nr. 12 

TOTAL 

pe RM, ha 

Indicii privind reabilitarea sistemele de irigare 

Suprafaţa, ha 60 000 
Sursa: Agenția „Apele Moldovei”,  anul 2020 

19. Desecarea se realizeaza prin construirea sistemelor de desecare al caror 

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

normalizarea functionarii 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 umeditate. 

Pe perioada implementării Programului se planifică indicii privind 

reabilitarea sistemelor de desecare prezentați în Tabelul nr. 13. 

Tabelul nr. 13 

TOTAL 

pe RM, ha 

Indicii privind reabilitarea sistemele 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 nr. 14. 

Tabelul nr. 14               

TOTAL 

pe RM, km 

Indicii privind curățarea canalelor de 

irigare și desecare 

 

Suprafaţa, ha 112 
Sursa: Agenția „Apele Moldovei” 

Capitolul III. Obiectivele generale și specifice  

21. La baza stabilirii Obiectivelor generale au stat concluziile evaluării 

Prgramului 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 

general nr. 2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură, 

stabilit în Strategia națională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-

2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409/2014.  

22. Programul are drept scop implementarea următoarelor obiective 

generale: 



Obiectivul nr. 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățămînt la 

prioritățile domeniului pînă în anul 2023. 

23. Instituţiile de cercetări și învățămînt 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.  

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

și instruirea şi reciclarea specialiştilor în agricultură inclusive şi informarea 

populaţiei. 

Obiectiv nr. 2 Aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea 

eroziunii solului pe o suprafață de 1247 hectare terenuri agricole, pînă în anul 

2023 
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 adîncime, stabilizării alunecărilor de teren și  ravenelor. 

Obiectiv specific. Combaterea eroziunii de suprafață pe 312 hectare 

terenuri agricole pînă în anul 2023 

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. Combaterea eroziunii de adîncime pe 935 hectare 

terenuri agricole pînă în anul 2023 

26. Aplicarea măsurilor hidrotehnice și fitoameliorative pe terenurile 

afectate de ravene prin efectuarea amenajărilor antierozionale hidrotehnice și 

fitoameliorative.  

Obiectiv specific. Combaterea eroziunii eoliene (deflația) pe 170 hectare 

terenuri agricole pînă în anul 2023 

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

protecție, prin crearea fîșiilor forestiere paravînt, plantațiilor agrosilvice, fîșiilor 

riverane de protecție a apelor și fîșiilor forestiere în ravene și vîlcele. 

Obiectiv nr. 3 Aplicarea măsurilor de ameliorare a  solurilor pe 25884 

hectare terenuri agricole pînă în anul 2023 

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. 

Obiectiv specific: Măsuri de ameliorare chimică pe 244 hectare terenuri 

agricole pînă în anul 2023 



29. Aplicarea măsurilor pedoameliorative prin efectuarea lucrărilor de 

ameliorare a solurilor sărăturate. 

Obiectiv specific: Măsuri de ameliorare hidrică (amenajări de irigare), 

prin curățarea a 30 km canale de irigare/desecare și majorarea suprafețelor 

irigate cu 25640 hectare pînă în anul 2023 

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 Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii 

solurilor pe o suprafață de 3089 hectare terenuri agricole pînă în anul 2023 

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 V. Impact 

32. Impactul scontact presupune realizarea acțiunilor stabilite în Program 

(anii 2021-2025) ce planifică următorii indicatori de monitorizare: 

1) Reabilitarea învelișurilor de ierburi, ameliorarea pășunilor, reabilitarea 

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

înierbate, pe o suprafață de 150 ha; 

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

ha; 

3) Amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative pe o suprafață 

1900 ha; 

4) Înființărea/reabilitarea fîșiilor forestiere de protecție paravînt pe o suprafață 

totală de 70/25 ha; 

5) Crearea plantațiilor agrosilvice pe o suprafață de 30 ha; 

6) Înființarea/reabilitarea gardurilor vii sau paravânturi pe o suprafață totală 

de 10/5 ha; 

7) Crearea fîșiilor riverane de protecție a apelor pe o suprafață de 30 (ha); 

8) Crearea fîșiilor forestiere în ravene și vîlcele 20 ha; 

9) Amendarea solurilor pe o surafață de 500 ha; 

10) Curățarea a 112 km canale de irigare și desecare; 

11) Majorarea suprafețelor irigate (ha); 

12) Efectuarea măsurilor de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole pe 

o suprafaţă de 6300 ha terenuri agricole. 

 



Capitolul VI Costuri 

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

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. Costrurile 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 nr. 15.  

                                                                                                    Tabelul nr. 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 

învățămînt la prioritățile 

domeniului 

   

2. Obiectiv nr. 2  Aplicarea 

măsurilor pentru prevenirea și 

combaterea eroziunii solului 

37896,21 37896,21 - 

3. Obiectiv nr. 3 Aplicarea 

măsurilor de ameliorare a  

solurilor 

4209229,24 2429,24 4206800 

4. Obiectivul nr. 4 Aplicarea 

măsurilor de conservare şi 

sporire a fertilităţii solurilor 

9474,05 9474,05  

 TOTAL Program: 4256599,5 49799,5 4206800 

 

        36. Planul de acțiuni privind implementarea Programului de îmbunătățiri 

funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru 

anii 2021-2023 redă estimativ resursele financiare și nonfinanciare necesare pentru 

implementarea fiecărui obiectiv în parte și acțiuni cu indicarea cheltuielilor 

planificate și indicarea resurselor disponibile din partea partenerilor de dezvoltare. 

Costul total estimativ este redat în tabelul nr. 16.  



                                                                                                             Tabelul nr. 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 

învățămînt la prioritățile 

domeniului 

   

2. Obiectiv nr. 2  Aplicarea 

măsurilor pentru prevenirea 

și combaterea eroziunii 

solului 

33287,28 22829,04 10458,24 

3. Obiectiv nr. 3 Aplicarea 

măsurilor de ameliorare a  

solurilor 

1814471,64 1463,4 1802550 

4. Obiectivul nr. 4 Aplicarea 

măsurilor de conservare şi 

sporire a fertilităţii solurilor 

5707,26 5707,26  

 TOTAL Program: 1843007,94 29999,7 1813008,24 

            

Capitolul VI Riscuri de implementare și măsuri de diminuare sau 

înlăturare a acestora 

  37. Principalele riscuri privind implementarea măsurilor stabilite în 

Program sînt: 

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; 

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 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. 

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: 

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 fîșiilor forestiere de 

protecție a terenurilor agricole. 

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 VII  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, pînă la 1 februarie, de 

către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în baza 

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; 

http://www.madrm.gov.md/


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. 

 

 

 



                                                                                                                                       

                                                                                                                                           Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului  

  

PLANUL DE ACŢIUNI 

pentru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării  

managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2023 

 

Obiectivul Acţiunea 

(măsurile) 

Indicatorii 

de 

performanţă 

Termen

ul  

de  

realiza 

-re 

Costurile implementării,  mii lei Sursele 

de 

finanţar

e 

 

Autorități/ 

Instituţii 

responsab 

-ile 

Total 

2021-

2023 

inclusiv pe anii 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obiectivul nr. 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățămînt la prioritățile domeniului pînă în anul 2023 

 

1.1. 

Restructurarea 

organizaţională şi 

a programelor 

sistemului de 

învăţământ 

agricol: prin 

oferirea 

Curriculelor şi 

programelor 

eşalonate şi  

racordate la 

necesităţile 

Curricule 

modernizate şi 

eşalonate 

pe nivele 

 

Subordonarea 

unitară a 

unităţilor de 

învățământ 

agricol 

2021  

   În 

limitele 

mijloace 

lor 

financiar

e 

prevăzut

e în 

bugetul 

de stat 

pentru 

ştiinţă şi 

inovare 

Ministerul 

Agricultur 

Dezvoltă 

-rii 

Regionale și 

Medului 

 

Ministerul 

Educației 

Culturii și 

Cercetării 

 

Universita 



actuale ale ţării, 

obligaţiunilor faţă 

de Convenţiile 

internaţionale şi 

Strategiei de 

Dezvoltare a 

Agriculturii şi 

Mediului Rural 

din RM. 

-tea Agrară 

de Stat din 

Moldova 

 

Universita 

-tea 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 

Număr de 

persoane 

instruite 

 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

   

În 

limitele 

mijloacel 

or 

financia 

re 

prevăzu 

te în 

bugetul 

de stat 

pentru 

ştiinţă şi 

inovare  

Ministerul 

Agricultur 

Dezvoltă 

-rii 

Regionale și 

Medului 

 

Universita 

-tea 

 Agrară de 

Stat din 

Moldova 

 

Universitate

a de Stat din 

Moldova 

I.P. 

„Institutul 

de 

Pedologie, 



Agrochimie 

și Protecție a 

Solului” 

N. DIMO” 

 

1.3. Formarea 

formatorilor în 

domeniul 

îmbunătățirilor 

funciare în scopul 

instruirii 

deținătorilor de 

terenuri agricole. 

 

Număr de 

formatori 

instruiți 

 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

În 

limitele 

mijloace 

-lor 

financia 

re 

prevăzu 

te în 

bugetul 

de stat 

pentru 

ştiinţă şi 

inovare 

Ministerul 

Agricultur 

Dezvoltă 

-rii 

Regionale și 

Medului 

 

Universita 

-tea Agrară 

de Stat din 

Moldova 

 

Universitate

a de Stat din 

Moldova 

 

I.P. 

„Institutul 

de 

Pedologie, 

Agrochimie 

și Protecție a 

Solului” 

N. DIMO” 

 1.4. Pregătirea Număr  2021     În Ministerul 



specialiştilor în 

domeniul de 

îmbunătățiri 

funciare, protecția 

și sporirea 

fertilității solurilor 

(licenţă, masterat, 

doctorat) 

de specialişti 

formați 

 

 

2022 

 

 

2023 

limitele 

mijloacel 

or 

financia 

re 

prevăzu 

-te în 

bugetul 

de stat 

pentru 

ştiinţă şi 

inovare 

Agricultur 

Dezvoltă 

-rii 

Regionale și 

Medului 

 

Universita 

-tea Agrară 

de Stat din 

Moldova 

 

Universita 

-tea de Stat 

din 

Moldova 

 

1.5. Elaborarea 

metodologiei 

studiilor 

pedologice 

Metodologie 

elaborată și 

aprobată 

2023  

   
În 

limitele 

mijloace 

lor 

financia 

-re 

prevăzu 

te în 

bugetul 

de stat  

 

Surse 

externe 

Ministerul 

Agricultur 

Dezvoltă 

-rii 

Regionale și 

Medului 

 

I.P. 

„Institutul 

de 

Pedologie, 

Agrochimie 

și Protecție a 

Solului” 



N. DIMO” 

Î.S. 

„Institutul 

de Proiectări 

și Organiza 

-rea Teritori 

-ului 

 

1.6. Organizarea 

monitoringului 

stării de calitate a 

solului Republicii 

Moldova 

 

 

Metodologie 

elaborată 

 

Rețea  

de monitoring 

stabilită 

 

2023     

În 

limitele 

bugetul 

-ui  

aprobat 

Ministerul 

Agricultur 

Dezvoltă 

-rii 

Regionale și 

Medului 

 

I.P. 

„Institutul 

de 

Pedologie, 

Agrochimie 

și Protecție a 

Solului” 

N. DIMO” 

 

1.7. Elaborarea 

instrucțiunii 

metodologice 

privind studiu de 

fezabilitate, pentru 

executarea 

lucrărilor de 

Instrucțiune 

elabortă și 

aprobată 
2021  

   

Finanțare 

externă 

Ministerul 

Agricultur 

Dezvoltă 

-rii 

Regionale și 

Medului 

 



prevenire și 

combatere a 

eroziunii solului. 

I.P. 

„Institutul 

de 

Pedologie, 

Agrochimie 

și Protecție a 

Solului” 

N. DIMO” 

 

1.8. Adaptarea 

standardelor și 

normelor 

ecologice de 

exploatare 

durabilă a 

terenurilor 

agricole pentru 

condițiile 

Republicii 

Moldova 

Standarde  

ajustate 

2023  

   

În 

limitele 

mijloace 

lor 

financia 

re 

prevăzu 

te în 

bugetul 

de stat 

pentru 

ştiinţă şi 

inovare 

 

Finanțare 

externă 

Ministerul 

Agricultur 

Dezvoltă 

-rii 

Regionale și 

Medului 

 

I.P. 

„Institutul 

de 

Pedologie, 

Agrochimie 

și Protecție a 

Solului” 

N. DIMO” 

I.P 

“Institutul 

de Ecologie 

și 

Geografie” 



Obiectiv nr. 2  Aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 1247 hectare terenuri 

agricole, pînă în anul 2023 

Obiectiv specific nr. 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 312 hectare terenuri agricole pînă în anul 2023 

 

 

 

2.1.1. Stimularea 

măsurilor de 

protecţie 

antierozională  

Reabilitarea 

învelișurilor de 

ierburi, 

ameliorarea 

pășunilor, 

reabilitarea 

terenurilor 

degradate, fîșii 

de filtrare,  

decontaminarea 

terenurilor 

poluate, terase 

înierbate, pe o 

suprafață totală 

de 150 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1759,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 

limitele 

mijloace 

lor 

financia 

-re 

prevăzu 

-te  

în 

bugetul 

de stat 

Ministerul 

Agricultur 

Dezvoltă 

-rii 

Regionale și 

Medului 

 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementar

ea 

Programelor 

IFAD 

(UCIP 

IFAD)  

 
 60 (ha) 2021  703,92   

  

 
 60 (ha) 

 

2022   703,92  
  



 

 
 30 (ha) 

 

2023 

 

   351,96 
  

 

 Împădurirea 

terenurilor 

agricole supuse 

alunecărilor de 

teren pe o 

suprafață 

162 (ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4158,50    

 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură 

Agenția 

„Moldsilva” 

  20 (ha) 2021  520,32     

 

 61 (ha) 

 

2022 

 

  1560,96  

  

 

 81 (ha) 

 

2023 

 

   2077,2

2   

Obiectiv specific nr. 2.2. Combaterea eroziunii de adîncime pe 935 hectare terenuri agricole pînă în anul 2023 

 

2.2.1. Aplicarea 

măsurilor 

hidrotehnice și 

fitoameliorative 

pe terenurile 

agricole afectate 

Amenajări 

antierozionale 

hidrotehnice și 

fitoameliorative 

pe o suprafață 

935 ha 

 

 

 

 

 

 

18670,55 

 

   În 

limitele 

mijloacel 

- or 

financia 

-re 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură 

 

 



de ravene.  prevăzu 

te în 

bugetul 

de stat 

   2021  4878     

 

  2022 

 

  5691  

  

 
  2023    8101,5

5 
  

Obiectiv specific nr. 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflația) pe 170 hectare terenuri agricole pînă în anul 2023 

 

2.3.1. Stimularea 

înființării/reabilită

rii fîșiilor 

forestiere de 

protecție. 

Fîșii forestiere 

paravînt 

înființate/reabili

tate pe o 

suprafață totală 

de 70/25 (ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4064,3    
În 

limitele 

mijloacel 

-or 

financia 

-re 

prevăzu 

te în 

bugetul 

de stat 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementar

ea 

Programelor 

IFAD 

(UCIP 

IFAD) 

 

  30/10 (ha) 

 

2021 

 

 1726,28   
  

  25/10 (ha) 2022 

 

  1474,88  
  



  10/5 (ha) 2023    863,14   

 

 Crearea 

plantațiilor 

agrosilvice pe o 

suprafață totală 

de 30 (ha) 

 

 

 

 

 

 

1508,4    

 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementar

ea 

Programelor 

IFAD 

(UCIP 

IFAD) 

  15 (ha) 2021 

 

 754,2     

  10 (ha) 2022 

 

  502,8    

  5 (ha) 2023    251,4   

 

  

Înființarea/ 

reabilitarea 

gardurilor vii 

sau paravânturi 

pe o suprafață 

totală de  

10/5 (ha) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

611,74 

 

 

   

 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementar

ea 

Programelor 

IFAD 

(UCIP 

IFAD) 

  5/5 (ha) 2021 

 

 360,34     



 
 5/0 (ha) 

 

2022 

 

  251,40  
  

   2023       

 

 Crearea fîșiilor 

riverane de 

protecție a 

apelor pe o 

suprafață de  

30 (ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1508,4    

 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementar

ea 

Programelor 

IFAD 

(UCIP 

IFAD) 

  15 (ha) 2021 

 

 754,2     

 
 10 (ha) 

 

2022 

 

  502,8  
  

  5 (ha) 2023    251,4   

          

 

 Fîșii forestiere 

în ravene și 

vîlcele 

20 (ha) 

 

 

1005,6    

 

Unitatea 

Consolidată 

pentru 

Implementar

ea 

Programelor 

IFAD 



(UCIP 

IFAD) 

  10 (ha) 2021 

 

 502,8     

 
 10 (ha) 

 

2022 

 

  502,8  
  

   2023       

Obiectiv nr. 3 Aplicarea măsurilor de ameliorare a  solurilor pe 25884 hectare terenuri agricole pînă în anul 2023 

Obiectiv specific nr. 3.1. Măsuri de ameliorare chimică pe 244 hectare terenuri agricole pînă în anul 2023 

 

3.1.1. Lucrări de 

ameliorare a 

solurilor saraturate 

(alcalice). 

 

Amendarea 

solurilor pe o 

surafață de 

244(ha) 

 

 

 

 

 

 

 

1463,4    

 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură 

 
 41 (ha) 

 

2021 

 

 243,9   
  

 
 81 (ha) 

 

2022 

 

  487,8  
  

 
 122 (ha) 

 

2023 

 

   731,7 
  

Obiectiv specific nr. 3.2. Măsuri de ameliorare hidrică (amenajări de irigare), prin curățarea a 30 km canale de irigare/desecare 

și majorarea suprafețelor irigate cu 25640 hectare pînă în anul 2023 



 

3.2.1. Stimularea 

curățarii canalelor 

de irigare și 

desecare 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Curățarea a 30 

km canale de 

irigare și 

desecare 

 

 

 

 

 

 

 

 

2550    

Finanțare 

exter 

-nă 

Agenția 

„Apele 

Moldovei” 

  5 km 2021 

 

 425     

 
 10 km 

 

2022 

 

  850  
  

 
 15 km 

 

2023    1275 
  

 

3.3.2. Stimularea 

reabilitării 

sistemelor de 

irigare și desecare 

pentru atenuarea 

secetei 

pedologice. 

Majorarea 

suprafețelor 

irigate  

25640(ha) 

 1800000    

Finan-

țare exter 

-nă 

Agenția 

„Apele 

Moldovei” 

 

  350 (ha) 2021 

 

 25000     

 
 11000 (ha) 

 

2022 

 

  775000  
  

 
 14290 (ha) 

 

2023    10000

00 
  



Obiectivul nr. 4 Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe o suprafață de 3089 hectare terenuri 

agricole pînă în anul 2023 

 

4.1. Stimularea 

măsurile de 

protecţie a solului 

în cadrul 

practicilor 

agricole (Măsuri 

de prevenire a 

degradării și 

refacerii structurii 

solului) 

Suprafața 

ocupată cu 

culturi siderale 

pe o suprafață 

de 1268 ha 

 

Suprafața 

ocupată cu 

culturi 

leguminoase pe 

o suprafață de 

1821 ha 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

 

 

5707,26 

 

 

2439 

 

 

 

3268,26 

 

 

Agenția de 

Intervenții și 

Plăți pentru 

Agricultură 

TOTAL:  
  

1843007,95 38307,96 765796,62 

1013903

,4 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

Nota informativă 

 la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil al resurselor de 

sol pentru anii 2021-2025 

 1.Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

           În ultimii ani a fost înregistrată intensificarea multiplelor forme de degradare a 

solului, îndeosebi, a celei prin eroziune.  

Conform datelor instituțiilor științfiice din domeniu (IP: „IPAPS N. DIMO”), 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.  

Astfel, 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 sunt foarte mari. Conform 

datelor instituțiilor științifice 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 este prioritare pentru 

dezvoltarea durabilă a agriculturii. 

Obiectivul general nr. 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în 

agricultură, Obiectivul specific 2.1. Sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor 

agricole și a apei, este stabilit în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru 

anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409/2014 și Planului de acțiuni 

privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 

2018-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 745/2015. 

Degradarea solului este influențată de acțiunea factorilor naturali și antropici cu 

impact negativ asupra funcțiilor solului, care conduce la micșorarea fertilității acestuia. 

În condițiile Republicii Moldova cele mai răspîndite forme de degradare a solurilor 

sunt: eroziunea de suprafață și de adîncime, alunecările de teren, hidromorfizmul, 

sărăturarea primară și secundară, destructurarea și compactarea, dehumificarea și secătuirea 

în elemente nutritive. 

În scopul atenuării secetei pedologice, este necesar restabilirea sistemelor de 

irigații/desecare, efectuarea cercetărilor pedologice în vederea aprecierii stării de calitate a 

solurilor irigate și instituirea monitoringului pedoirigațional. De menționat, că din cele 291 

000 ha, irigate în 1990, în prezent irigarea poate fiasigurată pe o suprafață de circa 40,0 mii 

ha. Conform informației Agenției „Apele Moldovei” în anii 1989 se irigau circa 244,0 mii 

ha. Iar în ultimii ani suprafața s-a redus, astfel în prezent se irigă circa 4,0 – 6,0 mii ha 

(suprafața fizică).  

În scopul soluționării problemelor ce țin de degradarea accelerată a resurselor de sol 



sa impus necesitatea elaborării în comun cu instituțiile științifice din domeniul solului a 

Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2011-2020. Astfel, din 

considerentul că, Programul menționat expiră în anul 2020 este necesar de elaborat un nou 

document de politici cu o nouă abordare. 

Scopul Programului 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.  

Necesitatea implicării statului prin stimularea activităților de îmbunătățiri funciare, 

derivă și din prevederile art. 6 și 81 din Codul funciar nr. 828/1991, prin care statul sprijină 

material, financiar măsurile de protecţie a terenului ca fundament al dezvoltării durabile a 

gospodăriilor, (...). Stimularea economică prevede: alocarea mijloacelor de la bugetul de 

stat și de la bugetele locale pentru restabilirea terenurilor degradate distruse nu din vina 

deţinătorilor. 

Prezentul Program este elaborat în baza constatărilor și recomandărilor evaluării pe 

perioada 2014-2017 a Planurilor de acțiuni trienale privind implementarea Programului de 

conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2011-2020, precum și pe baza rezultatelor 

altor analize ale instituțiilor din domeniul educației și științei, 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. 

Obiectivele subdomeniului de activitate a Programului derivă din Obiectivul general 

nr. 2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură, stabilit în Strategia 

națională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 409/2014. Programul are drept scop implementarea următoarelor obiective 

generale: 

Obiectivul nr. 1. Obiectivul nr. 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățămînt la 

prioritățile domeniului pînă în anul 2023 - se propune ca instituţiile de cercetări și 

învățămînt să asigure restructurarea organizaţională şi a programelor sistemului de 

învăţământ agricol, elaborarea programelor 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 etc. O atenţie 

deosebită va fi acordată acţiunilor ce țin de formarea formatorilor, instruirea şi reciclarea 

specialiştilor dîn agricultură inclusiv şi informarea populaţiei. 

Obiectivul nr. 2. Aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii 

solului pe o suprafață de 1247 hectare terenuri agricole, pînă în anul 2023 - se propune a 

fi extinse lucrările de îmbunătăţiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii 

solurilor în scopul minimalizării proceselor de eroziune de suprafaţă şi adîncime, 

stabilizării alunecărilor de teren și  ravenelor. 

Obiectiv specific nr. 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 312 hectare terenuri 

agricole pînă în anul 2023 – prevede măsuri 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 adîncime pe 935 hectare terenuri 

agricole pînă în anul 2023 – prevede 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 pînă în anul 2023 - propune efectuarea lucrărilor de înființare/reabilitare 

a fîșiilor forestiere de protecție, prin crearea fîșiilor forestiere paravînt, plantațiilor 

agrosilvice, fîșiilor riverane de protecție a apelor și fîșiilor forestiere în ravene și vîlcele. 

Obiectiv nr. 3 Aplicarea măsurilor de ameliorare a solurilor pe 25884 hectare 

terenuri agricole pînă în anul 2023 – va fi asigurat prin implementarea lucrărilor de 

îmbunătăţiri funciare, de ameliorare a solurilor saraturate (alcalice), curățarea canalelor de 

irigaţii și desecare și reabilitării sistemelor de irigare și desecare. 

Obiectiv specific nr. 3.1. Măsuri de ameliorare chimică pe 244 hectare terenuri 

agricole pînă în anul 2023 - se propune a fi realizat prin aplicarea măsurilor 

pedoameliorative pe solurile afectate sărăturare.  

Obiectiv specific nr. 3.2. Măsuri de ameliorare hidrică (amenajări de irigare), prin 

curățarea a 30 km canale de irigare/desecare și majorarea suprafețelor irigate cu 25640 

hectare pînă în anul 2023 - în scopul atenuării secetei pedologice se propune efectuarea 

măsurilor de ameliorare hidrică (reabilitarea sistemelor de irigare/desecare, curățarea 

canalelor de irigare/desecare). 

Obiectivul nr. 4 Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe 

o suprafață de 3089 hectare terenuri agricole pînă în anul 2023 - realizarea prezentului 

obiectiv se va efectua prin aplicarea metodelor de sporire a fertilităţii solurilor. 

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

se efectuează pentru: 

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

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

2) a reface (a completa) deficitul de umiditate, (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 degradate (categorie în care se încadrează lucrările de construcție 

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

terenurilor degradate, lucrările de ameliorare a solurilor alcalice și saline). 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

        Proiectul dat instituie cadrul juridic al Republicii Moldova în domeniul solului și nu 

contravine principiilor de funcționare a pieții interne a Uniunii Europene și nu are ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

     Proiectul Programului este structurat în conformitate cu pct. 9 din Hotărîrea Guvernului 

nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 



monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, și structurat în VII Capitole. 

Partea descriptivă a programului are următoarea structură: 

      Capitolul I. Introducere, descrie circumstanțele care au impus elaborarea Programului 

de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil al resurselor de sol 

pentru anii 2021-2025, modul în care acesta va contribui la atingerea obiectivelor din 

cadrul Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 409/2014 și Planului de acțiuni (...) pentru anii 2018-2020, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 745/2015, perioada propusă pentru implementare, 

părțile implicate în elaborarea programului  

      Capitolul II. Analiza situației, descrie problemele din domeniu, cauzele acestora și 

posibilelor consecințe în cazul neintervenției în soluționarea problemelor ce țin de 

prevenirea și stoparea eroziunii solului și a impactului acestora cu dovezi cantitative și 

calitative pentru fiecare formă de degradare (pct. 8, Hotărîrea Guvernului nr. 691/2018). 

      Capitolul III.Obiectivele generale/specifice, conține obiective generale/ specifice 

domeniului, rezultate preconizate conform obiectivelor/direcțiilor prioritare ale Strategiei 

naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020. 

      Capitolul V. Impact, descrie efectele pe termen mediu și rezultatele din implementarea 

programului menționat. 

      Capitolul VI Costuri, capitolul dat indică costurile financiare estimative pentru 

Program (buget de stat și surse externe). De asemenea, se planifică costul acțiunilor pentru 

o perioadă de (3 ani), 2021-2023 și sînt reflectate în Planul 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. 

      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 și externe aprobate anual în bugetele autorităților/instituțiilor implicate și din alte 

surse financiare legale. La planificarea bugetară, o atenție deosebită se va atrage asistenței 

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

de implementare a programului (pe perioada de 3 ani) pentru fiecare obiectiv sunt redate în 

Planul de acțiuni (…) pentru anii 2021-2023 fiecărui obiectiv în parte și acțiuni cu 

indicarea cheltuielilor planificate pentru perioada 2021-2023, cu indicarea resurselor 

disponibile din bugetul de stat și din partea partenerilor de dezvoltare.  

             Planul de acțiuni (…) pentru anii 2021-2023, ca parte componentă a Programului 

dat stabilește obiective generale/specific preluate din partea descriptivă a acestuia, acțiuni 

și indicatori de monitorizare, costuri necesare, termeni de realizare și autoritățile/instituțiile 

responsabile de realizarea acțiunilor planificate. Astfel: 

Obiectivul nr. 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățămînt la prioritățile 

domeniului pînă în anul 2023. 

Acțiunea nr. 1.1. Restructurarea organizaţională şi a programelor sistemului de 

învăţământ agricol: prin oferirea Curriculelor şi programelor eşalonate şi racordate la 

necesităţile actuale ale ţării, obligaţiunilor faţă de Convenţiile internaţionale şi Strategiei de 



Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural din RM. 

Descrierea acțiunii:Îndeplinirea acțiunii date este necesară pentru a îndeplini 

obligaţiunile faţă de Convenţiile internaţionale etc. 

        Indicatori de rezultat:Implementarea acțiunii date va avea ca rezultat curricule 

modernizate/eşalonate pe nivele subordonarea unitară a unităţilor de învățământ agricol. 

        Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor: Implementarea acțiunii date 

va fi executată în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat pentru ştiinţă 

şi inovare. 

      Acțiunea nr. 1.2. Elaborarea programelor de instruire a deținătorilor de terenuri agricole 

privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor. 

Descrierea acțiunii: Considerăm necesar de mediatizat deținătorii de terenuri agricole, 

autoritățile publice locale prin organizarea și desfășurarea unor seminare zonale și 

instruirea acestora privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității 

solurilor și măsuri de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole. 

Indicatori de rezultat:În rezultatul implementării acțiunii date vor fi elaborate 

programe de instruire și instruiți deținătorii de terenuri și autoritățile publice locale etc. 

Seminarele vor fi organizate de către MADRM în conlucrare cu UASM, USM și IP 

„IPAPS N. DIMO”. 

Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor: Acțiunea menționată va fi 

îndeplinită în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat pentru instituțiile 

responsabile de domeniu.  

Acțiunea nr. 1.3. Formarea formatorilor în domeniul îmbunătățirilor funciare în scopul 

instruirii deținătorilor de terenuri agricole. 

Descrierea acțiunii: Formarea principalelor grupe de formatori pentru instruirea 

specialiștilor cu profil agrar, fermierilor, deținătorilor de teren are drept scop elaborarea și 

realizarea proiectelor de îmbunătăţiri funciare.  

În calitate de formatori vor fi implicați cercetători științifici, consultanți din domeniu 

etc. Programele de instruire a formatorilor au ca scop sporirea capacităților profesionale de 

consultanță. Formarea continuă a formatorilor va avea loc prin mai multe programe: 

program de instruire obligatoriu, de instruire specializată etc. 

Indicatori de rezultat: Se propune certificarea a 12 angajaţi (anual) în calitate 

de formatori pentru instruirea specialiștilor, fermierilor, deținătorilor de teren etc. 

Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor: Acțiunea dată va fi îndeplinită 

în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat pentru instituțiile 

responsabile de domeniu.  

Acțiunea nr. 1.4. Pregătirea specialiştilor în domeniu îmbunătățiri funciare, protecția și 

sporirea fertilității solurilor (licenţă, masterat, doctorat). 

 Pentru a asigura implementarea cu succes a măsurilor stabilite în Program este 

necesar de specialiști în domeniul îmbunătățiri funciare și agropedologiei. Asigurarea cu 

cadre (specialiști în domeniul îmbunătățiri funciare, pedologi, agronomi etc.), a sectorului 

agricol va sigura executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, protecție, ameliorare și 

utilizare durabilă a solurilor, științific argumentată. 

Indicatori de rezultat: În rezultatul implementării acțiunii date vor fi sigurate cu cadre 

în domeniu. 



Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor: Acțiunea menționată va fi 

îndeplinită în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat pentru ştiinţă şi 

inovare stabilite pentru instituțiile responsabile de domeniu.  

Acțiunea nr. 1.5. Elaborarea metodologiei studiilor pedologice. 

Descrierea acțiunii: Pentru asigurarea acumulării unui fond unificat de date 

pedologice care pot fi utilizate în diferite scopuri (calcularea notei de bonitate, proiectarea 

lucrărilor de îmbunătățiri funciare) este necesar de elaborat „Metodologia studiilor 

pedologice”.  

Conform informației I.P. „N. DIMO” în prezent, se utilizează metode de cercetări 

pedologică elaborate în anii 80. Reieșind din particularitățile contemporane și situația 

actuală din țară (schimbarea formei de proprietate a terenurilor, parcelarea lor excesivă, 

ș.a.), este necesară elaborarea unei noi metodologii a studiilor pedologice la diferite scări 

cu utilizarea tehnologiilor moderne geoinformaţionale. 

Ca trăsătură comună orice studiu pedologic special trebuie să pună în evidență 

restricțiile și limitările de care depind pe de o parte natura și intensitatea măsurilor 

hidroameliorative, agropedoameliorative sau agrofitotehnice de creștere a capacității de 

producție a solului, iar pe de alta eficiența lucrărilor de investiții și/sau de exploatare. 

 Sarcinile specifice, ale metodologiei vor cuprinde informații privind evaluarea 

generală a resurselor de sol, fundamentarea proiectelor de sistematizare, organizare a 

teritoriului și dezvoltare a producției agricole, înființarea și modernizarea plantațiilor de 

viță de vie și pomi, fundamentarea proiectelor de amenajare etc.  

Impactul economic și social: Metodologia de elaborare a studiilor pedologice va 

contribui la soluționarea diferitor probleme privind utilizarea și gestionarea rațională a 

fondului funciar sau probleme variate de amenajare a unui teritoriu și ameliorare a 

solurilor, în vederea valorificării superioare a resurselor de sol și a protecției împotriva 

diferitor forme de degradare.  

Sarcini specifice:Acțiunile care urmează să fie reglementate sunt: a) sistematizarea și 

corelarea sistemelor de clasificare a solurilor; b) sistematizarea factorilor, indicatori 

(relieful, litologia, vegetația ș.a.); c) elaborarea cerințelor față de crearea hărților tematice 

factoriale; d) metodologia lucrărilor de cercetare pedologică în cîmp; e) metodologia 

lucrărilor de laborator; și f) analiza datelor obținute și elaborarea finală a hărții pedologice 

și celor factoriale. 

Indicatori de rezultat:  Metodologia dată va contribui la descrierea clară a 

procedurilor de executare a cercetărilor pedologice a solurilor și terenurilor agricole. 

 Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor. Specialiștii din cadrul IP 

„IPAPS „N. DIMO” apreciază că la elaborarea metodologiei menționate vor fi antrenaţi 

cercetători ştiinţifici din instituţii ştiinţifice, specialişti şi savanţi din domeniu. 

Acțiunea nr. 1.6. Organizarea monitoringului stării de calitate a solului Republicii 

Moldova  

       Descrierea acțiunii: Pentru a evidenţia importanţa solului în dezvoltarea armonioasă a 

economiei, care să poată asigura condiţii sigure şi prospere generaţiilor viitoare, trebuie 

cunoscute funcţiile pe care acesta le îndeplineşte.  

         Evidenţierea diferitelor procese şi/sau modificări în starea solului, în ansamblul său se 

poate realiza numai printr-un procedeu unitar bine definit, numit „sistem de monitoring”.  



       Acesta este definit printr-un set de poligoane-cheie (situri) în care starea actuală a 

solului este evaluată, caracterizată prin observaţii, măsurători, determinări periodice ale 

diferitelor sale însuşiri. Monitoringul solului reprezintă determinarea sistematică a 

variabilelor solului astfel încât să se înregistreze, atât modificările temporale, cât şi cele 

spaţiale (FAO/ECE, 1994).  

      Acest proces complex este esenţial pentru cunoaşterea stării actuale a solului şi 

detectarea din timp a posibelelor sale modificări negative, furnizând o serie de aprecieri 

legate de evoluţia proprietăţilor solului. Informaţiile obţinute sunt utile în proiectarea şi 

implementarea unor politici care să protejeze şi să menţină utilizarea durabilă a solului, 

permiţând, în acelaşi timp, solului să asigure în continuare bunuri şi servicii. Inițierea 

Sistemului de Monitoring al Calității Solurilor Republicii Moldova în anii 2005-2008, a 

fost prevăzută prin Hotărârea Parlamentului Nr. 415/2003, Partea II, pct.2, acțiunea „a”. 

Prin această hotărâre a fost aprobat Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2004-2008. Obiectivul 2 al acestui Plan prevedea ”asigurarea 

populației cu soluri calitative, nedegradate, ecologic mai pure”. 

Obiectivele principale de SIMSRM sunt: urmărirea sistematică a caracteristicilor 

calitative şi cantitative ale solurilor; elaborarea prognozelor cu privire la evoluţia calităţii 

solurilor; avertizarea organismelor interesate asupra problemelor negative privitoare la 

soluri; furnizarea de date pentru fundamentarea măsurilor de prevenire a fenomenelor 

negative şi de ameliorare a solurilor; urmărirea efectelor acestor măsuri;  contribuţia cu 

date privind solurile la realizarea sistemului naţional de monitoring integrat al mediului 

înconjurător etc. 

Impactul economic și social:  Supravegherea în dinamică a calității solurilor va 

permite depistarea la timp a schimbărilor valorilor indicilor ecopedologici și elaborarea 

măsurilor raționale de protecţie, ameliorare şi sporire a fertilităţii solurilor. Datele obținute 

în cadrul sistemului de monitoring se propune a fi incluse în baza de date a SI „RSRM”, ce 

va permite instituțiilor interesate, autorităților publice locale, proprietarilor funciari etc., să 

solicite informaţia despre starea învelişului de sol pe proprietăţile acestora.  

Sarcinile specifice: privind efectuarea lucrările în cadrul SIMSRM sunt:- pregătirea 

instrucţiunilor necesare, efectuarea lucrărilor de teren (amplasarea și caracterizarea siturilor 

de monitoring cu informaţii din teren şi din profilele de sol), prelevarea şi conservarea 

eşantioanelor de sol, efectuarea analizelor de sol, stocarea datelor obţinute, prelucrarea lor 

și elaborarea rapoartelor ştiinţifice. 

Indicator de rezultat: Rețea de monitoring organizată (2023), care include sinteza 

rezultatelor obţinute în cadrul determinărilor din reţeaua de nivel I (16 x 16 km), doar la 

siturile agricole, şi anume: caracteristicile generale ale siturilor de monitoring, caracteristici 

fizice, hidrofizice, chimice şi biologice, precum şi evaluarea calităţii solurilor, prin 

calcularea notelor de bonitare. În total, vor fi amplasate, analizate şi caracterizate cca 200 

de situri de monitoring (adăugătoare) de nivel I (16x16 km). 

Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor. Costul acțiunii va fi evaluat de 

către IP „IPAPS „N. DIMO”. În acest sens sunt planificate mijloace financiare din bugetul 

de stat. 

Acțiunea nr. 1.10. Elaborarea instrucțiunii metodologice privind studiu de fezabilitate 

pentru executarea lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii solului. 



Descrierea acțiunii: Studiu de fezabilitate este gradul de realizare a unui 

produs/proiect în condiții tehnice, financiare și într-o unitate de timp.  

Studiul de fezabilitate este studiul prin care se evaluează raportul cost-beneficiu al 

unei investiții. Acesta reprezintă documentația în care sunt prezentate principalele 

caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigură utilizarea rațională și 

eficientă a capitalului și acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerințele 

economice și sociale. În acest sens este necesar de elaborat un model tipic al Studiului de 

fezabilitate, recomandat în acest scop.  

Impactul economic și social: Studiile de fezabilitate - urmăresc în mod obiectiv şi 

raţional scopul de a descoperi punctele forte şi punctele slabe ale proiectului, oportunităţile 

şi ameninţările (analiza SWOT) şi în cele din urmă expun perspectivele de succes.  

Sarcini specifice: Indiferent de structura studiului de fezabilitate, trebuie să se 

regăsească următoarele domenii de analiză (sarcini): 

- Tehnic - se realizează dacă proiectul este realizabil din punct de vedete 

tehnic/tehnologic. Se analizează componentele de producere, procesele, produsele, 

programele și strategiile aplicate din punct de vedere economic, legal, organizațional, 

planificare sistemică și indicatori de rezultat. 

Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor. Nu necesită surse financiare. 

Acțiunea nr. 1.8. Adaptarea standardelor și normelor ecologice de exploatare 

durabilă a terenurilor agricole pentru condițiile Republicii Moldova  

Descrierea acțiunii:  Agricultura este o ramură importantă pentru economia țării. 

Acest domeniu cuprinde un ansamblu complex de sectoare și tehnologii, care utilizează 

instrumente și mașini agricole pentru prelucrarea solului și cultivarea culturilor agricole, 

precum și utilaje industriale pentru prelucrarea recoltelor obținute, comercializate pe piață. 

Calitatea și competitivitatea produselor finale rezultate în urma prelucrării industriale a 

acestor culturi depinde în mare măsură de tehnologiile folosite pentru cultivare, și implicit, 

prelucrare. 

 Pentru utilizarea noilor tehnologii agricole, care vor conduce la sporirea 

productivității muncii și obținerea unui important surplus calitativ de produse vegetale, 

agricultorii trebuie să utilizeze în activitatea lor standarde, ce conțin soluții moderne și 

inovatoare care vor eficientiza procesele de producere și prelucrare a culturilor agricole. 

Utilizarea standardelor contribuie la îmbunătățirea caracteristicilor de calitate, ecologie și 

siguranță a produselor finite. 

 Tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cadrul normativ 

național și directivele din sector stabilesc cerințe și condiționează utilizarea în condiții 

durabile a terenurilor agricole, acestea determinând politica de stat la acest capitol.  

Utilizarea durabilă a terenurilor agricole în Republica Moldova trebuie să fie bazată 

pe principii, recomandări și norme (standarde) tehnologice. La baza agriculturii durabile și 

strategiei de combatere a degradării învelișului de sol trebuie să fie pusă în mod obligatoriu 

„limita ecologică a teritoriului”, care caracterizează limita de regenerare a mediului natural. 

 Cauzele care obligă să ajustăm/adoptăm standardele şi normele ecologice de 

exploatare agricolă durabilă a terenurilor în cadrul landşafturilor existente sunt: 

- terenurile agricole şi ecosistemele aferente sunt supuse riscului de poluare ca rezultat 

al activităţilor insuficiente de monitorizare şi supraveghere sistematică a utilizării 



fertilizanţilor în agricultură; 

- activităţile irelevante şi neorganizate privind protecţia terenurilor agricole, determină 

neasigurarea unui monitoring ecologic eficient; 

- nerespectarea tehnologiilor de prelucrare a solului şi degradarea acestuia sunt 

cauzate inclusiv de fragmentarea excesivă a terenurilor agricole; 

- în lipsa unor date şi informaţii relevante privind situaţia calitativă a terenurilor 

agricole se determină o monitorizare ineficientă a acestora; 

- lipsa evaluării şi expertizării proiectelor de conservare şi sporire a fertilităţii 

solurilor, precum şi nestabilirea indicatorilor măsurabili ce urmează a fi obţinuţi 

condiţionează, în unele cazuri, nerealizarea obiectivelor stabilite, astfel neasigurându-se o 

continuitate a scopurilor determinate. 

Impactul economic și social: Standardele și normele ecologice vor contribui la 

aprecierea complexului de factori ecologici, economici și sociali, care influențează starea 

de calitate a resurselor de sol, la necesitatea menținerii unui echilibru ecologic a 

ecosistemelor agricole. 

Sarcini specifice: Investigaţiile de laborator se realizează în conformitate cu 

standardele naţionale de calitate a mediului. În prezent sunt aplicate 15 standarde naţionale 

pentru calitatea aerului şi a solului şi 57 de standarde pentru calitatea apei. 

Indicatori de rezultat: Standarde și norme ecologice elaborate și ajustate privind 

păstrarea terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu.   

Obiectiv nr. 2 Aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii 

solului pe o suprafață de 1247 hectare terenuri agricole, pînă în anul 2023. 

Obiectiv specific nr. 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 312 hectare 

terenuri agricole pînă în anul 2023 

        Acțiunea nr. 2.1. Stimularea măsurilor de protecţie antierozională. 

       Descrierea acțiunii: Eroziunea este factorul principal de degradare a solurilor și 

deșertificare a terenurilor agricole. Conform datelor intituțiilr științifice din domeniul 

solului gradul de afectare prin eroziune a terenurilor agricole a crescut, de la 28 % în anul 

1965 până la 40 % în prezent.  

Creșterea medie anuală a suprafeței cu terenuri erodate constituie circa 7700 ha. 

Lucrările de protecție antierozională trebuie efectuate pe baza unor proiecte științific 

fundamentate și argumentate, ce prevăd o abordare sistemică a problemei prevenirii și 

minimalizării eroziunii solurilor.  

         Sarcini specifice: În prezent, prin intermediul proiectului IFAD, se implementează 

lucrări de îmbunătățiri funciare (reabilitarea învelișurilor de ierburi, ameliorarea pășunilor, 

reabilitarea terenurilor degradate, etc). 

        Astfel, unele acțiuni planificate la Obiectivul nr. 2  Aplicarea măsurilor pentru 

prevenirea și combaterea eroziunii solului, din proiectul Planului de acțiuni (…) pentru anii 

2021-2023, sunt stabiliți indicatorii ce se stimulează prin intermediul proiectului IFAD și 

se stimulează prin intermediul Proiectului „Programul rural de reziliență economico-

climatică incluzivă (IFAD VI) acesta fiind prelungit pînă la data 30.03.2021. Continuitatea 

implementării acțiunilor date vor fi prin intermediul Programului rural de reziliență 

economico-climatică incluzivă (IFAD VII). 



        Implementarea acestora se va efectua conform prevederilor stabilite în acordul de 

finanțare cu partenerii de dezvoltare și manualelor operaționale. Informația detaliată cu 

referire la activitățile UCIP IFAD, poate fi vizualizată pe pagina web: 

http://www.ucipifad.md/.  

           De asemenea, se propune pe perioada 2021-2023 împădurirea suprafețelor supuse 

alunecărilor de teren. Acțiunea dată prevede efectuarea lucrărilor de împădurire a 

terenurilor supuse alunecărilor prin plantarea culturilor silvice conform proiectelor de 

împădurire întocmite de instituțiile abilitate cu lucrările de proiectare în acest scop. 

Stimularea lucrărilor de împădurire a terenurilor agricole supuse alunecărilor se propune a 

fi pin intermediul AIPA. 

Sarcini specifice: Pentru realizarea proiectelor de împădurire a terenurilor supuse 

alunecărilor este necesară stabilirea tipului de sol, compoziția mecanică, caracterul și 

gradul de salinizare și erodare, adîncimea și gradul de mineralizare a apelor freatice. 

Concomitent cu analiza pedologică se efectuiază și cercetarea silvopatalogică privind 

contaminarea solurilor cu dăunători care afectează rădăcinile arborilor. 

Indicator de rezultat: Unul din indicatorii de rezultat al împăduririi terenurilor 

supuse alunecărilor de teren va fi stabilizarea alunecărilor de teren, reglementarea apei și 

sporirea gradului de împădurire. 

Argumentarea costurilor de implementare a acțiunii: Conform datelor prezentate de 

către Agenția „Moldsilva” pentru implementarea acțiunii ce ține de împădurirea terenurilor 

supuse alunecărilor pe o suprafață de circa 50 ha sunt necesare circa 1095,0 mii lei/an. 

Cheltuielile pentru împădurirea 1 ha supus alunecărilor de teren (degradate) constituie circa 

21900,00 lei și includ cheltuielile pentru creșterea materialului forestier de reproducere, 

care este utilizat la lucrările de plantare, lucrările de pregătire a solului (constă dintr-un 

complex de lucrări tehnice: desfundarea solului, graparea solului, cultivația solului), 

transportarea și plantarea puieților, îngrijirea culturilor silvice, completarea culturilor 

silvice. 

          Conform datelor UCIP IFAD pentru înființarea învelișurilor de ierburi în livadă 

conform planului de cheltuieli, costul unui hectar est de la 10,0-14,5 mii lei (Material 

semincer, îngrășăminte minerale, lucrări mecanizate și lucrări manual și alte cheltuieli), iar 

pentru reabilitarea învelișurilor de ierburi (pășuni) pentru 1 ha constituie circa 10,5-18,5 

mii lei ( Material semincer, îngrășăminte minerale, lucrări mecanizate, lucrări manual, alte 

cheltuieli).  

Obiectiv specific nr. 2.2. Combaterea eroziunii de adîncime pe 935 hectare 

terenuri agricole pînă în anul 2023 

          Acțiunea nr. 2.2.1. Aplicarea măsurilor hidrotehnice și fitoameliorative pe terenurile 

afectate de ravene. 

Descrierea acțiunii: Eroziunea de adâncime se dezvoltă sub acțiunea ploilor torențiale 

și precipitațiilor sub formă de zăpadă (cînd se produce topirea) prin scurgerile concentrate 

de pe versanți. Se evidențiază patru stadii de eroziune în adâncime: șiroaiele, rigolele, 

ogașele și ravenele. Sub influența scurgerilor superficiale anuale ale ploilor torențiale 

terenurile de pe versanți sunt afectate în primul rând de șiroiri.  

Acestea pun dificultăți severe la efectuarea lucrărilor agricole, dezmembrează 

http://www.ucipifad.md/


suprafața terenurilor, iar în unele cazuri pot afecta obiective economice, căi de comunicație 

și localități. Actualmente o metodă efectivă de combatere a eroziunii de adâncime este 

împădurirea și aplicarea unor măsuri hidrotehnice simple. 

Intensitatea eroziunii în adâncime poate fi apreciată prin diferite metode: prin 

creșterea lungimii rigolelor și ravenelor, m/an; prin creșterea suprafețelor terenurilor 

afectate de eroziunea în adâncime, m
2
/an. După intensitatea de dezvoltare se evidențiază: 

ravene cu dezvoltare lentă (1 m/an); ravene cu dezvoltare moderată (1-3 m/an), ravene cu 

dezvoltare puternică (peste 3 m/an). 

Măsuri hidrotehnice antierozionale. Destinația principală a acestora este regularizarea 

scurgerilor superficiale și de evacuare dirijată a excesului de apă pluvială cu folosirea 

maximă a depresiunilor naturale ale reliefului și rețelei hidrografice existente (fundul 

vâlcelelor, albiile pârăiașelor, etc.).  

Măsuri agrofitoameliorative antierozionale. Valorificarea terenurilor cu ravene este 

cea mai costisitoare măsură din toate lucrările antierozionale. Aceste lucrări includ: 

astuparea și nivelarea ravenelor și refacerea fertilității solurilor, se realizează în baza  de 

proiecte special elaborate.  

Alunecările de teren. Acestea sunt rezultatul unui proces geologic de formare a 

reliefului, care se manifestă pe întreg teritoriul republicii și prezintă un pericol permanent. 

În prezent suprafața alunecărilor de teren pe teritoriul republicii constituie 23734 ha. 

Suprafața totală a alunecărilor active și celor stabilizate constituie 133222 ha.  

Punerea în valoare a terenurilor afectate de alunecări necesită investiții foarte mari. 

Cea mai simplă și eficientă soluție este împădurirea cu specii rapid crescătoare (salcâm, 

plop, salcie). În prezent, este stringent împădurirea a circa 23,7 mii ha de alunecări active 

de teren cu învelișul de sol deteriorat. 

Impactul economic și social: Realizarea acțiunii va contribui la asigurarea protecției și 

stopării eroziunii solului și de asemenea vor asigura protejarea căilor de comunicații, 

obiectelor sociale etc. 

Sarcini specifice: a) stabilirea (descrierea) conținutului lucrărilor de combatere a 

eroziunii de interes general care au ca scop organizarea antierozională și hidrologică a 

teritoriului (crearea reţelei principale de canale, debuşee şi drenuri, cu lucrările aferente 

folosite pentru dirijarea şi evacuarea apelor de pe versanţi; b) efectuarea lucrărilor de 

combatere a eroziunii solului în adâncime şi de corectare a torenţilor, inclusiv nivelarea 

ogaşelor şi ravenelor active, precum şi lucrările fitoameliorative pentru regularizarea 

scurgerii apelor şi fixarea acestor formaţiuni; c) crearea reţelei de drumuri principale ce se 

amenajează în scopul prevenirii procesului de eroziune a solului, regularizării scurgerii 

apelor pe versanţi şi întreţinerii lucrărilor de combatere a eroziunii solului, efectuarea 

lucrărilor pentru combaterea alunecărilor de teren) etc. 

Indicatori de rezultat:  Indicatorul de rezultat diferă în dependență solicitări de 

localitate, relief, grad de afectare etc. De asemenea, depinde și de tipurile de lucrări care 

vor fi proiectate și îndeplinite în acest sens. 

         În cadrul realizării acțiunii date se propune efectuarea unor proiecte în care se va 

elabora un sistem cadru de combatere a eroziunii solului prin: lucrări de construcție a  

valurilor și canale, efectuarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului în adîncime şi de 

corectare a torenţilor, inclusiv nivelarea ogaşelor şi ravenelor active etc.  



Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor. Costuri concrete pentru 

fiecare proiect vor fi elaborate de proiectanți prin Devizele de cheltuieli la momentul 

efectuării lucrărilor date, deoarece acestea diferă în dependență de localitate, relief, grad de 

afectare, tipurile de lucrări care vor fi proiectate și îndeplinite în acest sens. 

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

terenuri agricole pînă în anul 2023 

Acțiunea nr. 2.3.1. Stimularea înființării/reabilitării fîșiilor forestiere de protecție. 

Descrierea acțiunii: Acțiunea dată prevede efectuarea lucrărilor de 

înființăre/reabilităre a fîșiilor forestiere paravînt pe terenurile agricole prin plantarea 

acestora cu puieți sau puieți de talie înaltă sau reabilitarea lor prin efectuarea lucrărilor de 

curățire/îngrijire. 

Indicatorii și mijloacele financiare planificate se vor asigura prin Proiectul 

„Programul rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IFAD VI) acesta fiind 

prelungit pînă la data 30.03.2021, continuitatea implementării acțiunii date vor fi prin 

intermediul Programului rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IFAD VII).  

Impactul economic și social: Efectuarea lucrărilor date vor contribui esențial la 

atenuarea efectelor de vînt și apă asupra eroziunii solului și contribuția lor pozitivă la 

productivitatea terenurilor agricole. 

Sarcini specifice: Pentru realizarea proiectelor date este necesar stabilirea tipului de 

sol, compoziția mecanică, caracterul și gradul de salinizare și erodare, adîncimea și gradul 

de mineralizare a apelor freatice. Concomitent cu analiza pedologică se efectuiază și 

cercetarea silvopatalogică privind contaminarea solurilor cu dăunători care afectează 

rădăcinile arborilor. 

          Indicator de rezultat: Realizarea indicatorilor de monitorizare stabiliți în Planul de 

acțiuni (…) pentru anii 2021-2023 vor contribui la atenuarea efectelor de vînt și apă asupra 

eroziunii solului.  

Argumentarea costurilor de implementare a acțiunii.  Conform datelor IFAD costul 

1 ha este  de circa 10,0-25, 0 mii lei. Acesta diferă în dependență de tipuril de lucrări 

(Lucrări mecanizate, lucrări manual, material săditor, material (motorina, ș.a), alte lucrări/ 

material etc.) 

În acest sens, Agenția „Moldsilva” prezintă cheltuieli pentru crearea 1,0 ha de fîșii 

forestiere de protecție paravînt a cîmpurilor agricole de circa 22,0 mii lei/ha care includ 

cheltuielile  pentru creșterea materialului forestier de reproducere, care este utilizat la 

lucrările de plantare, lucrările de pregătire a solului (constă dintr-un complex de lucrări 

tehnice: desfundarea solului, graparea solului, cultivația solului), transportarea și plantarea 

puieților, etc. Astfel, conform datelor proiectului IFAD pentru: 

a) crearea plantațiilor agrosilvice pe o suprafață totală de 30 (ha), se planifică circa 

1508,0 mii lei. Costul 1 ha constituie 29,1 mii lei, conform descifrării costurilor din 

proiectul de execuție (lucrări mecanizate, lucrări manual, material săditor, 

materiale(motorina, ș.a, alte lucrări/ material). 

b) înființarea/reabilitarea gardurilor vii sau paravânturi pe o suprafață totală de 10/5 

(ha), se planifică circa 611,74 mii lei.  

c) crearea fîșiilor riverane de protecție a apelor se planifică pe o suprafață 30 ha și 



1508,4 mii lei. Costul 1 ha constituie 47,5 - 53,5 mii lei, conform descifrării costurilor din 

proiectul de execuție (lucrări mecanizate, lucrări manual, material săditor, material 

(motorina, ș.a, alte lucrări/ material). 

d) crearea fîșiilor forestiere în ravene și vîlcele 20 (ha), și 1508,4 mii lei. Costul 1 ha 

constituie 47,5 - 53,5 mii lei. 

Obiectiv nr. 3 Aplicarea măsurilor de ameliorare a  solurilor pe 25884 hectare 

terenuri agricole pînă în anul 2023 

Obiectiv specific nr. 3.1. Măsuri de ameliorare chimică pe 244 hectare terenuri 

agricole pînă în anul 2023 

         Acțiunea nr. 3.1.1. Lucrări de ameliorare a solurilor saraturate (alcalice). 

Descrierea acțiunii: Solurile sărăturate sunt prezentate prin solonețuri, soluri cu diferit 

grad de solonețizare și soluri salinizate care ocupă o suprafață de 149,5 mii ha. Solonețurile 

ocupă o suprafață de 26 900 ha, iar în complex cu solurile solonețizate - 100 mii ha. 

Acestea sunt răspândite în toate provinciile pedogeografice ale republicii, însă cele mai 

mari suprafețe se înregistrează în cadrul înălțimii Ciuluc-Soloneț, la periferiile Codrilor și 

pe dealurile Tigheciului. 

 Particularitatea principală de răspândire a solonețurilor constă în formarea unor 

areale mici, insulare, distinctiv conturate. Solurile se caracterizează prin proprietăți fizice și 

chimice foarte defectuoase și difuzate, în cadrul terenurilor înalt productive, reduc 

capacitatea de producție a acestora cu 40-60 %. Salinizarea reprezintă acumularea în sol a 

sărurilor solubile în apă. 

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

antropogeni cum ar fi: evenimente geologice, care pot măsura concentraţia de săruri din 

apele subterane şi, prin urmare, din soluri, apele care se revarsă din zone cu substraturi 

geologice care eliberează cantităţi mari de săruri, irigarea cu ape cu un nivel ridicat de 

săruri, utilizarea îngrăşămintelor, în special în cazul unei agriculturi intensive, 

contaminarea solurilor cu ape cu un nivel de săruri ridicate etc. 

Salinitatea este unul dintre cele mai răspândite procese de degradare a solului. 

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. 

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. De asemenea, menționăm că, 

lucrările de ameliorare chimică au fost abandonate 15-20 ani în urmă. 

Impactul economic și social: Efectuarea lucrărilor de ameliorare a solonețurilor și 

solurilor solonețizate va conduce la omogenizarea învelișului de sol a terenurilor agricole și 

creșterea productivității acestora. De asemenea, utilizarea nămolului de defecație de la 

fabricile de zahăr în calitate de amendament va contribui la ameliorarea situației ecologice 

din cadrul arealelor de stocare a acestui deșeu.  

Sarcini specifice: Pentru realizarea proiectelor de amendare a solurilor alcalice și 

alcalizate se impune studierea fizico-chimică a acestora, dar și a indicilor de calitate a 

nămolului de defecație utilizat. Este absolut necesar aplicarea deșeurilor calcice în comun 



cu gunoiul de grajd pentru sporirea solubilității amendamentului. De asemenea, se 

recomandă utilizarea îngrășămintelor minerale fiziologic acide. 

Indicator de rezultat: Se planifică amendarea solurilor pe o suprafață de 244 ha, 

pentru perioada anilor 2021-2023. Conform cercetărilor anterior efectuate de Institut, 

aplicarea nămolului de defecație pe fond de gunoi de grajd asigură un venit net de 341 

lei/ha.  

Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor. Costul unui hectar de 

ameliorare chimică poate fi stabilit la etapa elaborării proiectului. 

Obiectiv specific nr. 3.2. Măsuri de ameliorare hidrică (amenajări de irigare), 

prin curățarea a 30 km canale de irigare/desecare și majorarea suprafețelor irigate cu 

25640 hectare pînă în anul 2023 

   Acțiunea nr. 3.2.1. Stimularea curățarii canalelor de irigare și desecare. 

           Descrierea acțiuni: Conform informației Agenției „Apele Moldovei” suprafața 

terenurilor desecate constituie circa 58,1 mii ha. Întreținerea  acestor terenuri  în stare 

conformă se efectuează cu aplicarea rețelei de desecare pentru colectarea și evacuarea apei 

cu lungimea totală de 2960,491 km, lungimea canalelor de desecare aflate în gestiunea 

Întreprinderilor de Stat (STI) pe sistemele centralizate de desecare  constituie 32,01 km, iar 

80 km sunt în gestiunea autorităților publice locale. La bilanțul  Î.S. „STI”  din 

administrarea Agenției Proprietății Publice se află 33 stații de desecare și alte construcții 

hidrotehnice. 

            Suprafața terenurilor desecate de luncă constituie 30286,73 ha. Suprafața terenurilor 

desecate de luncă asigurată cu rețeaua de colectare și drenaj constituie 12967,54 ha, din ele 

10030,54 ha sunt într-o stare satisfăcătoare, iar 2937 ha sunt într-o stare nesatisfăcătoare. 

Pe majoritatea suprafețelor sunt necesare lucrări de curățire sau reparații capitale a 

canalelor de desecare. Amenajarea și reconstrucția rețelei de drenare și colectare este 

necesar de efectuat pe o suprafața de 6862,9 ha.  

             Impactul economic și social: Efectuarea lucrărilor de curățire a canalelor de 

desecare va conduce la reducerea riscului inundării terenurilor agricole, majorarea 

suprafețelor terenurilor agricole cu circa 6862,9 ha.  

            Sarcini specifice: Pentru realizarea lucrărilor de curățire a canalelor de desecare se 

impune studiul diagnostic, proiectarea și realizarea lucrărilor, cu contribuția deținătorilor 

de terenuri desecate.  

            Indicatorii de rezultat: Indicatorii de monitorizare sunt indicați în Planul de acțiuni. 

          Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor: Efectuarea lucrărilor de 

curățire a canalelor de desecare, (pentru fiecare caz aparte), la bază se ia proiectul de 

execuție, elaborat în baza unui studiu de fezabilitate.  

          Pentru calculul costului implementării lucrărilor nominalizate, conform datelor 

Agenției „Apele Moldovei” au fost luate ca bază valoarea lucrărilor de curățire a canalelor 

din cadrul SCD Chircani-Zîrnești cu suma de 80357 lei pentru 1 km de canal curățat. 

Astfel, în scopul dat se propune a fi identificate surse externe și implementate prin 

intermediul Agenției „Apele Moldovei”. 

           Acțiunea nr. 3.3 Stimularea reabilitării sistemelor de irigare și desecare 

Descrierea acțiunii: Seceta care persistă în urma schimbărilor climaterice afectează 



producția agricolă și, implicit, securitatea alimentară a țării.  

Irigaţia este principala măsură eficientă de optimizare a regimului de umiditate a 

solului în perioada de vegetaţie a plantelor. În rezultat, este necesar restabilirea sistemelor 

de irigații/desecare și efectuarea cercetărilor pedologice în vederea aprecierii stării de 

calitate a solurilor irigate și instituirea monitoringului pedoirigațional.  

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 244,0 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).                                                                                                       

         Astfel, conform Hotărîrii Guvernului nr. 439/2019 pentru transmiterea unor bunuri și 

modificarea anexei nr. 22
9
 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea 

listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri 

imobile, din administrarea Agenției Proprietății Publice au fost transmise în administrarea 

Agenției „Apele Moldovei” care ulterior au fost transmise în folosință gratuită (comodat) 

către Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (8 SI). De asemenea, în baza Hotărîii 

Guvernului nr. 456/2020 urmează a fi transmise Î.S. „STI” în comodat către 4 Asociații ale 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigații.  

       Aceste sisteme (stații de pompare, conducte magistrale, utilaj hidromecanic) au fost 

date în exploatare în anii 1960-1980 și reprezintă un grad avansat de uzură, atât fizică, cât 

și morală.  

         Din totalul de 31 stații de pompare, la moment, doar 12 sunt puse în funcție, dar cu 

suportarea unor costuri mari pentru reparația utilajului existent. Este evident că sunt 

necesare investiții întru  schimbarea utilajului complet uzat și învechit al acestor 12 SCI 

transmise în comodat Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații.  

Desecarea se realizeaza prin construirea sistemelor de desecare al caror rol este 

regularizarea debitului si nivelurilor de apa ce se evacueaza si normalizarea functionarii 

canalelor sistemului. În rezultatul elaborării analizei diagnostice a stării tehnice a 

infrastructurii de desecare din Republica Moldova se constată 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 existente care va asigura protejarea terenurilor agricole 

de inundații. 

Impactul economic și social: Efectuarea lucrărilor  de reabilitare a sistemelor de 

irigare va conduce la ameliorarea secetei pedologice, majorarea suprafeței irigate, 

optimizare a regimului de umiditate a solului în perioada de vegetaţie a plantelor și 

obținerea recoltelor mari și stabile a plantelor de cultură. Reabilitare a sistemelor de 

desecare va asigura protejarea terenurilor agricole de inundații. 

Sarcini specifice:Pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a sistemelor de irigare și 

desecare centralizate se impune studierea diagnostică, proiectarea și realizarea lucrărilor, cu 

contribuția deținătorilor de terenuri irigabile și de desecate. 

Indicatori de rezultat: Reabilitarea sistemelor de irigare și desecare va asigura 

atenuarea secetei pedologice, majorarea suprafeței irigate cu circa cu peste 25,6 mii ha 

(2021-2023) etc. 

           Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor: Sursele financiare pentru 



reabilitare sistemelor centralizate de irigare și desecare sunt considerabile și sunt 

identificate în baza proiectului de execuție. Costul implementării lucrărilor nominalizate, 

au fost luate ca bază valoarea lucrărilor de reabilitare a SCI din cadrul Programului 

Compact și este de circa 75,0 mii lei/1 ha reabilitat, care constau din: reabilitarea clădirilor 

și echipamentelor stațiilor de pompare, de automatizare și evidență a apei pompate, 

construcțiilor hidrotehnice, conductelor magistrale, principale, terțiare, a infrastructurii de 

colectare și evacuare a surplusului de ape. În acest sens urmează a fi identificate din surse 

externe. 

Obiectivul nr. 4 Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii 

solurilor pe o suprafață de 3089 hectare terenuri agricole pînă în anul 2023 

Acțiunea nr. 4.1. Stimularea măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor 

agricole 

Descrierea acțiunii: Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole au ca 

scop prevenirea proceselor de degradare a solului, sporirea fertilității și capacității lui de 

producție. Agricultura practicată la cernoziomuri poate fi viabilă numai în condițiile unui 

bilanț neutru sau pozitiv al humusului. Cernoziomurile, cota cărora constituie 70 % din 

învelișul de sol, datorită exploatării îndelungate la arabil, fără respectarea asolamentelor, 

tehnologiilor de cultivare a plantelor etc., au degradat, în deosebi prin dehumificare 

(pierderea materiei organice), secătuire în elemente nutritive (NPK), destructurare și 

compactare secundară.  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1157/2008 au fost aprobate Reglementării tehnice 

„Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”.  

           Astfel, Reglementarea tehnică stabileşte măsuri de prevenire a proceselor de 

degradare a solului, ce survin natural şi pot fi cauzate de lucrările agricole ce subminează 

capacitatea solului de a-şi îndeplini funcţiile sale, precum şi cerinţe faţă de utilizatorii de 

terenuri agricole de a aplica măsuri preventive de ordin organizatoric, agrotehnic, 

fitoameliorativ şi hidrotehnic, în cazul în care, ca rezultat al folosirii terenurilor, pot apărea 

degradarea şi impedimente în realizarea funcţiilor naturale ale solului (ambiante, 

economice, sociale şi culturale). 

          În acest sens, se propune stimularea efectuării măsurilor de prevenire a degradării și 

refacerii structurii solului, conform măsurii stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 1157/2008  

(Suprafața ocupată cu culturi siderale și suprafața ocupată cu culturi 

leguminoase).Masurile propuse sunt  orientate pentru prevenirea degradarii si refacerii 

structurii solului, acesta fiind responsabila de capacitatea solului de a acumula, 

conserva si utiliza rational resursele de apa din sol în conformitate cu necesitatile plantelor 

și de reducere a efectelor secetei.  

        Actualmente practic toate solurile agricole sunt afectate de degradarea structurii 

si intensificarea efectelor secetei. Includerea în asolament a ogorului sideral și culturilor 

leguminoase contribuie la sustenabilizarea procesului de formare a humusului și de formare 

a structurii graunțoase. Realizarea acestui obiective necesită a fi stimulate din urmatoarele 

considerente: Ogorul sideral presupune excluderea terenului din producere. 

Producatorul agricol/deținătorul de terenuri agricole urmează a fi motivați pentru aceste 

măsuri (efectuarea lucrărilor, semințelor etc.).  



Impactul economic şi social: Rezultatele obținute vor contribui la sporirea fertilității 

solurilor, respectiv majorarea recoltelor culturilor agricole.  

       Indicator de rezultat. Indicatorii de monitorizare sunt stabiliți în Planul de acțiuni (…) 

pentru anii 2021-2023. 

       Argumentarea costurilor de implementare a acțiunilor. Pentru suprafața ocupată cu 

culturi siderale, se propune acoperirea parțiala a cheltuielelor cu 1500 lei /ha. Iar pentru 

suprafața ocupată cu culturi leguminoase subventionarea cu 1050 lei/ha. 

         Suplimentar, menționăm că la elaborarea programului s-au preluat practici și acțiuni 

recomandate de Parteneriatul Global al Solului. 

         Reieșind din cele expuse, și ținînd cont că problema menţinerii capacităţii de 

producţie a solurilor terenurilor agricole este o preocupare strategică de securitate 

naţională, se propune pentru examinare proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la 

aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil 

al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, și Planul de acțiuni (…) pentru anii 2021-2023. 

        5. Fundamentarea economico-financiară 

      Astfel, conform Obiectivelor/acțiunilor planificate au fost estimate mjloacele financiare 

necesare pentru realizarea acestora de către autoritățile/instituțiile responsabilie indicate în 

Planul de acțiuni (…) pentru anii 2021-2023.  

       La planificarea bugetară, o atenție deosebită se va atrage asistenței externe, în 

contextul căreia se vor lua în calcul eventualele proiecte și programe. 

       Pentru realizarea Obiectivelor/acțiunilor stabilite în proiectul Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil al resurselor de sol pentru 

anii 2021-2025, se estimează necesarul de mijloace financiare de indicate în tabelul nr. 1. 

                                                                                                                   Tabelul nr. 1 

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 

învățămînt la prioritățile 

domeniului 

   

2. Obiectiv nr. 2  Aplicarea 

măsurilor pentru prevenirea și 

combaterea eroziunii solului 

37896,21 37896,21 - 

3. Obiectiv nr. 3 Aplicarea 

măsurilor de ameliorare a  

solurilor 

4209229,24 2429,24 4206800 

4. Obiectivul nr. 4 Aplicarea 

măsurilor de conservare şi 

sporire a fertilităţii solurilor 

9474,05 9474,05  



 TOTAL Program: 4256599,5 49799,5 4206800 

Costrurile de implementare a programului (pe perioada de 3 ani), sunt redate în tabelul nr. 

2. 

Tabela nr. 2 

Nr. Denumirea Obiectivului Mijloacele financiare planificate, mii. lei 

TOTAL: Inclusiv 

Buget de stat Surse externe 

1. Obiectiv nr. 1 Racordarea 

sistemului de cercetare și 

învățămînt la prioritățile 

domeniului 

   

2. Obiectiv nr. 2  Aplicarea 

măsurilor pentru prevenirea și 

combaterea eroziunii solului 

33287,28 22829,04 10458,24 

3. Obiectiv nr. 3 Aplicarea 

măsurilor de ameliorare a  

solurilor 

1814471,64 1463,4 1802550 

4. Obiectivul nr. 4 Aplicarea 

măsurilor de conservare şi 

sporire a fertilităţii solurilor 

5707,26 5707,26  

 TOTAL Program: 1843007,94 29999,7 1813008,24 

          Menționăm că, în unele acțiuni planificate la Obiectivul nr. 2 din proiectul Planului 

de acțiuni (…) pentru anii 2021-2023, sunt stabiliți indicatorii de monitorizare ce se 

stimulează cu suportul partenerilor externi prin intermediul proiectului IFAD.  

          Indicatorii și mijloacele financiare planificate se vor asigura prin intermediul 

Proiectului „Programului rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IFAD VI), 

acesta fiind prelungit în prezent pînă la data 30.03.2021. Continuitatea acestora va fi i prin 

intermediul Programului rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IFAD VII). 

Stimularea acestora vor fi conform acordului de finanțare cu partenerii de dezvoltare și 

manualelor operaționale. 

        De asemenea, se propune ca acțiunile stabilite la Obiectivul nr. 2, Obiectiv specific nr. 

2.2., Obiectivul nr. 3, Obiectiv specific nr. 3.1. și Obiectivul nr. 4 din proiectul Planului de 

acțiuni (…) pentru anii 2021-2023, să fie stimulate din bugetul de stat prin intermediul 

Agenția Intervenții și Plăți în Agricultură, cu acordarea mijloacelor financiare în avans 

pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare, iar linia bugetară de program (în 

prezent denumită „Valorificarea terenurilor noi si sporirea fertilitatii solurilor” planificată 

în CBTM pentru anii 2021-2023 Agenției Relații Funciare și Cadastru) să fie planificată 

pentru Agenției Intervenții și Plăți în Agricultură în scopul asigurării implementării 

Obiectivelor menționate. 

         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.           

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Cadrul juridic actual aplicabil în domeniul îmbunătățirilor funciare sunt: 

Documentele de politici și actele normative de bază: 

     1. Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 20 august 2011 pentru aprobarea Programului de 

conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2011-2020, și Planul de acțiuni privind 

implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2011-

2013; 

     2. Hotărîrea Guvernului nr. 138/2014  pentru aprobarea Planului de acțiuni privind 

implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2014-

2016; 

    3. Hotărîrea Guvernului nr. 554/2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind 

implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solului pentru anii 2017-

2020; 

    4.  Hotărîrea Guvernului nr. 404/1994 despre aprobarea Principiilor de bază pentru 

restabilirea terenurilor degradate. 

Instrumente de implementare Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor 

pentru anii 2011-2020” 

   1. Hotărîrea Guvernului nr. 691/2018 pentru aprobarea  Regulamentului privind 

condițiile și procedurile de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, 

protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor; 

    2. Ordinul Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului nr. 210 din 24 

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

financiare necesare pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea 

Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020” cu 

modificările ulterioare; 

    3. Ordinul Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului nr. 105/2019 privind 

aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de selectare a obiectelor şi 

mijloacelor financiare necesare pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea 

Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020; 

    4. Ordinul Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului nr. 54/2017 privind 

aprobarea Regulamentului Comisiei de evaluare a impactului Planului de acțiuni privind 

implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solului pentru anii 2014-

2016. 

Alte acte normative aferente domeniului: 

    1. Codul funciar nr. 828/1991; 



    2. Legea nr.1247/1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, 

cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar; 

    3.Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a 

pămîntului; 

   4. Legea privind protecţia mediului înconjurător  nr. 1515/1993; 

   5.  Legea nr. 1538/1991 privind fondul ariilor naturale protejate de stat; 

   6. Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor 

şi bazinelor de apă; 

   7 . Legea nr. 171/2010 cu privire la asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţie; 

   8.  Hotărîrea Guvernului nr. 1001/2014 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului 

informaţional „Registrul solurilor Republicii Moldova”;       

   9. Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri; 

   10. Hotărîrea Guvernului nr.1157/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 

“Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”; 

   11. Hotărîrea Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

consolidarea terenurilor agricole; 

  12. Hotărîrea Guvernului nr. 24/1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

conţinutul documentaţiei cadastrului funciar general; 

  13. Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 409/2014; 

  14. Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi 

rurală pentru anii 2018-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 745/2015. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

       Anunțul privind inițierea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 2021-2025 (Planul de acțiuni privind implementarea 

Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 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, Transparenţă decizională - „Proiecte în discuţie”. De 

asemenea și Analiza impactului de reglementare care a fost consultată cu Ministerul 

Finanțelor conform pct. 3, subpct. 2 și pct. 11, lit. b) din Metodologia de analiză a 

impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 23/2019 (se anexează). 

        Suplimentar, menționăm că Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 

managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, este stabilit ca prioritate 

în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.636/2019. 

         Totodată, comunicăm că proiectul Programului, a fost elaborat cu suportul IP „IPAPS 

N. DIMO”, Universității Agrare de Stat din Moldova, Universității de Stat, Agenției 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311604
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335900
http://www.madrm.gov.md/


„Moldsilva”, Agenției „Apele Moldovei”, Societății Naționale a Moldovei de Știință a 

Solului, proiectului IFAD și autoritățile publice locale prin intermediul direcțiilor raionale, 

municipale agricultură și alimentație și discutat în cadrul grupului de lucru (ședința din 

08.07.20202 și 24.08.2020). Astfel, propunerile și obiecțiile părților interesate au fost 

discutate și incluse în proiectul dat. 

          De asemenea, MADRM a coordonat proiectul dat în conformitate cu pct. 34, subpct 

4) și 5) din Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, 

aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, cu 

Direcția coordonare politici și priorități din cadrul Cancelariei de Stat. 

           

Ministru                                                                                    Ion PERJU 
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CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 21-13-9465 C hi sinau 19.10.2020

Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltarii Regionale si Mediului

Copie: Ministerul Finantelor

In temeiul prevederilor pct. 34, sbpct. 5) al Hotararii Guvernului nr. 386/2020 cuprivire la 
planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea documentelor de 
politici publice, Cancelaria de Stat a examinat proiectul Programului de imbunatatiri funciare in 
scopul asigurarii managementului durabil al resurselor de solpentru anii 2021-2025 si prezinta 
anexat propunerile si recomandarile sale, in conformitate cu criteriile de evaluare a calitatii si 
conformitatii proiectelor documentelor de politici.

Anexa: 5 file.

Secretar general al Guvernului Liliana IACONI

Ex. Dragalina Turcanu 
Tel. 022-250-334

Casa Guvernului, 
MD-2033, Chisinau, 
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 104

Fax:
+ 373 22 242 696

E-mail:
cancelaria@,gov.md

mailto:cancelaria@gov.md


Anexa la scrisoarea Cancelariei de Stat 
nr. 21-13-9465 din 19.10.2020

Recomandari
la proiectul documentului de politici publice -

Programului de imbunatatiri funciare in scopul asigurarii managementului durabil al resurselor de sol
pentru anii 2021-2025

Criteriu Intrebari-cheie Da /nu /partial
Sfera de 1. Stabileste documentul de politici publice explicit Partial

9

aplicare domeniul sau subdomeniul de activitate? Documentul se refera la managementul durabil al resurselor de sol si 
anume la prevenirea si restabilirea eroziunii solurilor.
Proiectul nu vizeaza un domeniu sau subdomeniu de activitate a 
Guvernului stabilit in Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern.

2. Corespunde domeniul sau subdomeniul abordat cu Partial
prevederile prezentei hotarari? Obiectivele Programului deriva din Obiectivul general nr. 2 al Strategiei 

nationale de dezvoltare agricola si rurala pentru anii 2014-2020, aprobata 
prin Hotarirea Guvernului nr. 409/2014.
De mentionat ca Strategia sectoriala este in ultimul an de implementare si 
nu asigura legatura cu angajamentele de atingere a Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabila 2030.

3. Corespunde perioada cuprinsa in documentul de Da
politici publice cu cea prevazuta pentru tipul relevant de Perioada propusa pentru implementarea Programului cuprinde anii 2021-
document de politici publice? 2025.

Relevanta
9

1. Este clar explicata necesitatea si importanta elaborarii Da
documentului de politici publice? In Program pct. 1. Circumstantele care au impus elaborarea Programului 

de imbunatatiri funciare in scopul asigurarii managementului durabil al 
resurselor de sol pentru anii 2021-2026.

2. Descrie documentul de politici publice legatura cu Partial
9

Strategia nationala de dezvoltare, alte documente de Se face referire la Strategia nationala de dezvoltare agricola si rurala
planificare si de politici publice, angajamentele pentru anii 2014-2020 (in preambul, proiectul Hotararii Guvernului).
internationale si cadrul normativ existent relevant Elaborarea Programului este stabilita ca actiune, cu nr. 8.28.1, in Planul
domeniului sau subdomeniului abordat? de actiuni al Guvernului. (termen: noiembrie 2020)

La baza stabilirii Obiectivelor generale au stat concluziile evaluarii 
Programului de conservare si sporire a fertilitatii solului pentru anii 2011
2020 (pct. 38 in Program)



Lipsesc alte referinte la documentele de politici s.a.
Analiza 1. Sunt problemele din domeniul sau subdomeniul Da
situatiei

9
abordat descrise si explicate clar si detaliat in In Program pct. 3. Descrierea problemelor din domeniu, cauzelor
documentul de politici publice? acestora si posibilelor consecinte in cazul neinterventiei in solutionarea 

problemelor ce tin de prevenirea si stoparea eroziunii solului si a 
impactului acestora.

2. Sunt descrise suficient de detaliat evolutia Partial
problemelor in timp, amploarea acestora si consecintele In Program pct. 6. alin. 2, alin. 6; pct. 27 alin 2, pct. 33. Lipseste evolutia
negative generate de acestea? clara a problemei abordate.
3. Sunt descrise detaliat cauzele care duc la aparitia Partial
problemelor identificate in documentul de politici In Program, pct. 4., sunt enumerate cauzele degradarii solului, nefiind insa
publice? descris modul de actiune si impactul fiecarei cauze.
4. Sunt indicate grupurile vulnerabile si impactul Partial

9

problemelor analizate asupra acestora, sunt descrise In Program pct. 1. alin 1-4; cap. V. Implementarea programului va avea
aspectele de inechitate? impact asupra calitatii solului, marind productivitatea solurilor si 

suprafetele de teren cu scop agricol.
Nu este reflectat impactul problemelor analizate si nici descrise aspectele 
de inechitate.

5. Sunt utilizate dovezi calitative si cantitative pentru Partial
descrierea problemelor din domeniul sau subdomeniul Datele prezentate in proiectul Programului sunt colectate de la institutiile
abordat in documentul de politici publice? Sunt datele 
statistice utilizate cele mai recente disponibile si preluate 
din surse de incredere?

in domeniu. Pentru o mare parte din indicatori nu se face referire perioada.

6. Sunt analizate/utilizate cele mai bune practici Nu
internationale relevante pentru problemele identificate si 
aplicabile in conditiile respective?

In proiectul Programului nu sunt analizate practicile internationale.

7. Sunt descrise detaliat prognozele evolutiei Partial
problemelor in cazul neinterventiei Guvernului? In program se face referire doar la consecintele degradarii solurilor, 

nefiind descris impactul acestora.
8. Analiza situatiei a luat in calcul rezultatele Nu
consultarilor cu partile interesate? Nota informativa nu specifica aceasta.

Obiective 1. Descrie documentul de politici publice o viziune clara Partial9

si realizabila a situatiei dorite la sfarsitul perioadei de In Program, pct. 49. sunt prezentate rezultatele planificate, insa
implementare? nedescriind clar efectul acestora si viziunile de viitor.



2. Contine documentul de politici publice obiectivele 
necesare pentru realizarea viziunii stabilite si 
solutionarea problemelor descrise?
3. Sunt obiectivele formulate in conformitate cu 
cerintele pentru tipul corespunzator al documentului de 
politici publice?

4. Tin cont obiectivele stabilite de grupurile-tinta 
identificate?

Da
In Program cap. III. Obiectivele generale si specifice stabilite acopera 
problemele identificate.
Partial
Obiectivele stabilite in proiectul Programului prevad actiunile necesare 
atingerii acestora, nefiind respectate cerintele conform pct. 11. sbpct. 3) si 
4) din HG 386/2020 
Nu
In Program nu sunt identificate expres grupurile tinta pentru care urmeaza 
a fi realizate actiunile.

Interventii 1. Sunt obiectivele stabilite transpuse in actiuni de Da
politici publice in functie de cerintele corespunzatoare 
tipului documentului de politici publice elaborat?

Programul prevede Plan de actiuni pentru anii 2021-2023.

2. Sunt actiunile de politici publice propuse detaliate in Da
conformitate cu cerintele pentru tipul de document de Actiunile sunt clar expuse, totodata termenul de realizare este foarte
politici publice respectiv? generalizat.
3. Reflecta alegerea actiunilor de politici publice Da
propuse lectiile invatate din practicile anterioare si Actiunile au fost stabilite ca solutii la problemele identificate si urmare a
analiza situatiei efectuata? concluziilor evaluarii Programului de conservare si sporire a fertilitatii 

solului pentru anii 2011-2020.
4. Sunt descrise toate impacturile anticipate ale Partial

9

actiunilor de politici publice propuse? Indicatorii stabiliti in Planul de actiuni precum si rezultatele planificate in 
Program, pct. 49, reflecta partial impactul actiunilor.

5. Sunt impacturile descrise precedate de analiza Partial
9

calitativa si cantitativa de rigoare? Proiectul Programului prevede analiza calitativa si cantitativa a problemei 
care doar intr-o anumita masura reflecta impactul actiunilor planificate.

6. Sunt estimate costurile pentru implementarea Partial
9

documentului de politici publice in functie de cerintele Este estimat costul total al Programului (cap. VI). In Planul de actiuni nu
pentru fiecare tip de document? sunt reflectate costurile pentru actiunile propuse.

7. Sunt descrise riscurile anticipate in implementarea Da
documentului de politici publice si masurile de prevenire Riscuri de implementare si masuri de diminuare sau inlaturare a acestora
si contracarare a acestora? sunt descrise in cap. VI al Programului.



Monitorizare
si evaluare?

1. Contine documentul de politici publice descrierea 
procesului de monitorizare si evaluare, in conformitate 
cu cerintele prevazute in prezenta hotarare?
2. Este prevazuta explicit frecventa procedurilor de 
monitorizare si evaluare a documentului de politici 
publice?
3. Sunt indicati responsabilii pentru efectuarea 
monitorizarii si evaluarii documentelor de politici 
publice?
4. Sunt inclusi indicatorii de monitorizare si evaluare 
conform cerintelor pentru tipul de document de politici 
publice relevant?

Da
Capitolul VII Proceduri de raportare din Program. 

Da
In Program cap. VII, pct. 61, sbpct. 1), 5), 6).

Da
In Program cap. VII, pct. 61.

Da
In Planul de actiuni ”Indicatori deperformanta”

Prezentarea 1. Urmeaza documentul de politici publice structura Partial
generala corespunzatoare tipului respectiv, descrisa in prezenta In document sunt facute abateri nesemnificative cum ar fi comasarea a

hotarare? doua parti ale Programului (Obiective generate si specifice), lnlocuirea 
terminologiei in Planul de actiuni (indicatorii de monitorizare - indicatori 
de performanta)

2. Este documentul de politici publice cat mai succint Partial
posibil, utilizeaza un limbaj clar si este usor de citit? Documentul contine dublari.
3. Prezinta documentul de politici publice o ordine 
logica de la analiza spre viziune si de la obiective spre 
interventii?

Da

4. Sunt incluse toate anexele necesare cu analizele si 
documentele de suport?

Documentul nu contine anexe

Participarea 1. A fost plasat pe pagina web oficiala conceptul Da
partilor documentului de politici publice? Nota informativa, pct. 7. Anuntul privind initierea proiectului este plasat

interesate1 pe pagina web a MADRM la adresa www.madrm.gov.md, la rubrica, 
Transparenta decizionala - „Proiecte de documente".

2. A fost acordat suficient timp pentru colectarea Da
propunerilor ca urmare a publicarii anuntului de initiere 
a elaborarii documentului de politici publice?

Anuntul privind initierea proiectului a fost publicat la data de 30 iulie 2020

3. Este documentul de politici publice elaborat cu Da
implicarea tuturor partilor interesate in solutionarea Nota informativa, pct. 7. Proiectul Programului, a fost elaborat cu suportul
problemelor abordate? LP „WAPS N. DIMO", Universitatii Agrare de Stat din Moldova, 

Universitatii de Stat, Agentiei „Moldsilva", Agentiei „Apele Moldovei",

http://www.madrm.gov.md


Societatii Nationale a Moldovei de Stiinta a Solului, proiectului WAD si 
autoritatile publice locale prin intermediul directiilor raionale, municipale 
agricultura si alimentatie.

4. Au fost constituite platforme de conlucrare cu partile Da
interesate (grupuri de lucru, platforme on-line etc.)? Nota informativa, pct. 7. Proiectul Programului a fost examinat si 

discutat in cadrul sedintei grupului de lucru inclusiv cu participarea altor 
parti interesate.

5. Care este ponderea propunerilor receptionate si Nu
acceptate/incluse in proiectul documentului de politici 
publice?

Lipsesc careva referinte.

Astfel, in baza listei de control privind gradul de conformare criteriilor de evaluare a proiectului propus, inaintam urmatoarele recomandari:

1. Reiesind din considerentul ca proiectul Strategiei Nationale de Dezvoltare „Moldova 2030” (aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 
377/2020 si transmis Parlamentului spre adoptare) contine viziunea strategica de dezvoltare a tarii pe termen lung, ancorata la 
angajamentele asumate de Republica Moldova la nivel international, in procesul de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabila 
si a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana, acesta urmeaza a fi documentul strategic de referinta pentru 
toate documentele de politici. In acest sens, proiectul Programului urmeaza sa tina cont de obiectivele specifice si actiunile prioritare 
incluse in proiectul SND „Moldova 2030” .

2. Se recomanda revizuirea capitolului I Introducere, pentru a prezenta clar scopul si finalitatea Programului propus.
3. Se recomanda revizuirea capitolului II. Analiza situatiei, in scopul includerii indicatorilor statistici actuali (sau indicarea perioadei

acestora); descrierea clara a evolutiei problemei precum si posibilelor consecinte in cazul neinterventiei in solutionarea problemelor.
4. Se va revedea Capitolul III Obiectivele generale si specifice, in scopul elaborarii acestuia conform prevederilor pct. 11. sbpct. 3) si 4) din 

HG 386/2020.
5. In capitolul V vor fi descrise prin date si analize efectele pe termen mediu rezultate din implementarea programului.
6. Planul de actiuni va fi revizuit conform pct. 12. al HG 386/2020, astfel fiind estimate costurile si termenul mai exact de realizare al

actiunilor.
7. Proiectul documentului de politici publice va fi elaborat si promovat in stricta conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 

386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea documentelor de politici publice si 
Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.
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La nr. 26-05-/3888 din 01.09.2020 

Ministerul Agriculturii,  

Dezvoltării Regionale și Mediului 

 
Ministerul Finanțelor a examinat Analiza Impactului de Reglementare a proiectului 

Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul 

asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, a Planului de 

acțiuni privind implementarea acestuia pentru anii 2021-2023 și a Regulamentului privind 

condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de 

îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului și, în limita competențelor 

funcționale, comunică următoarele obiecții: 

I. La Analiza Impactului de Reglementare: 

Referitor la costurile financiare pentru opțiunea aprobării proiectelor înaintate, autorii fac 

referire la Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2021-2023, menționându-se faptul că în acesta au 

fost prevăzute alocații în sumă de 12,3 mil. lei. În acest sens, este necesar de menționat faptul 

că, reieșind din impactul generat de pandemia COVID-19 asupra economiei naționale, 

Cancelaria de Stat a revizuit/actualizat prioritățile de politici pe termen mediu în scopul reluării 

procesului de planificare pe termen mediu pentru anii 2021-2023. Astfel, informăm că, în scurt 

timp, în adresa autorităților vor fi transmise repetat Particularitățile privind elaborarea și 

prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-

2023/Limitele de cheltuieli pentru anii 2021-2023. Prin urmare, costurile de implementare a 

Planului de acțiuni urmează a fi revizuite/corelate (prealabil coordonate cu 

autoritățile/instituțiile responsabile de implementare care trebuie să țină cont de Limitele de 

cheltuieli 2021-2023). 

Totodată, informăm asupra finalizării, până la finele anului curent, a Proiectului 

„Programul rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IFAD VI)”. Prin urmare, 

mijloacele alocate prin intermediul acestui proiect nu pot fi atribuite drept sursă de acoperire a 

cheltuielilor prevăzute în Program pentru anii 2021-2023. 

 

 

http://www.mf.gov.md/


De asemenea, în ceea ce privesc resursele disponibile în cadrul Proiectului „Programul 

de reziliență rurală (IFAD VII)", măsurile/acțiunile planificate a fi realizate din contul 

mijloacelor alocate prin intermediul proiectului urmează a fi coordonate nemijlocit cu Unitatea 

de implementare, în vederea evitării atribuirii unor responsabilități, care ar depăși prevederile 

și clauzele prevăzute în acordul de finanțare cu partenerii de dezvoltare și manualele 

operaționale. 

În contextul celor expuse, sursele de finanțare urmează a fi revizuite, în vederea evitării 

aprobării unor cheltuieli fără acoperire financiară, fapt ce ar conduce la imposibilitatea 

realizării acțiunilor propuse. Astfel, pentru reflectarea obiectivă a costurilor și sursei de 

acoperire, se propune ca acestea să fie separate în coloane distincte: Costuri (suma); Sursa de 

finanțare (Bugetul de stat; Surse externe), iar pentru acțiunile care necesită alocații bugetare, 

să se indice textul „În limita alocațiilor aprobate în bugetul autorității/instituției responsabile”. 

Astfel, având la bază un Plan de acțiuni concrete, autoritățile/instituțiile implicate vor 

avea responsabilitatea planificării anuale și pe termen mediu a resurselor necesare în acest scop, 

corespunzător disponibilității cadrului de resurse ale bugetului de stat pentru anii respectivi. 

De asemenea, în ceea ce privește atragerea asistenței externe, odată cu stabilirea acestor măsuri 

ca fiind prioritare, coordonatorul sectorial urmează să convoace ședința consiliului sectorial în 

domeniul asistentei externe, pentru a discuta cu partenerii externi din sector eventualele opțiuni 

de finanțare. 

Suplimentar, atragem atenția asupra unității de măsură indicate în tabelul costurilor 

estimative pentru anii 2021-2023, dată fiind necorespunderea cu Planul de acțiuni. De 

asemenea, având în vedere sumele impunătoare estimate, este necesar de inclus 

argumente/detalii cu privire la calculele care au stat la baza stabilirii acestor costuri. Mai mult, 

având în vedere faptul că Programul este elaborat pentru perioada 2021-2025 (5 ani), evident 

și Analiza impactului de reglementare trebuie să cuprindă această perioadă. 

În contextul celor expuse, Analiza Impactului de Reglementare urmează a fi revizuită, 

conform obiecțiilor și recomandărilor înaintate, inclusiv prin prisma cerințelor/prevederilor 

Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul 

de fundamentare a proiectelor de acte normative nr. 23/2019. 

II. La proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol 

pentru anii 2021-2025: 

1. Reieșind din faptul că proiectul prevede aprobarea nu doar a Programului, dar și a 

Planului de acțiuni, considerăm oportun redactarea corespunzătoare a denumirii proiectului, 

astfel încât să exprime cu claritate obiectul reglementării, conform art. 42 din Legea nr. 

100/2017. 

Totodată,  din preambul urmează a se exclude cuvintele „și completările”, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 100/2017. 



2.  La pct. 2 din proiect, reieșind din autoritățile/instituțiile responsabile indicate în Planul 

de acțiuni (Anexa nr. 2), textul „în comun cu autoritățile administrației publice locale” se va 

substitui cu textul „în comun cu instituțiile din subordine”. 

De asemenea, cuvintele „menționat la pct.1” se vor înlocui cu cuvintele „de acțiuni”, 

având în vedere că pct. 1 stabilește clar documentele care se aprobă și la care se referă 

prevederile ulterioare. 

3. La pct. 3, cuvântul „nominalizat” se va exclude, din aceleași considerente, expuse 

supra. 

4. La pct. 4, sintagma ”Instituțiile de implementare” se propune de substituit cu sintagma 

„Autoritățile/instituțiile responsabile de implementarea Planului de acțiuni privind 

implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului 

durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2023”, iar cuvintele „în Planul de acțiuni numit” 

se vor exclude. 

5. Reieșind din faptul că, conform prevederilor art. 17, alin. (2) din Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și art.131 (6) din Constituția Republicii 

Moldova nr.29/1994, nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată, fără stabilirea sursei de 

finanțare, considerăm oportun completarea proiectului cu un punct nou, după cum urmează: 

„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.” 

 La Programul  de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului 

durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 (Anexa nr.1 la proiect): 

1. La capitolul VI „Costuri”: 

- pct. 50 urmează a se exclude, ținând cont de faptul că importanța și rolul Programului 

se regăsesc în alte capitole, conform relevanței. 

- la pct. 53, urmează a se corecta unitatea de măsură, conform costurilor indicate în Planul 

de acțiuni. Totodată, având în vedere faptul că, conform legislației în domeniul finanțelor 

publice, planificarea bugetară se face anual și pe termen mediu, costurile de implementare 

urmează a fi repartizate pentru fiecare an în parte, pentru facilitarea corelării necesităților cu 

sursele de acoperire/finanțare, care urmează a fi planificate de către autoritățile/instituțiile 

responsabile de implementare. De asemenea, în Program ar trebui să fie reflectate costurile 

pentru întreaga perioadă (2021-2025). 

2. La capitolul VII „Autorități/instituții responsabile de implementare”, având în vedere 

faptul că autoritățile/instituțiile responsabile de implementare se indică în Planul de acțiuni, 

separat pe fiecare măsură/acțiune concretă, considerăm oportun ca acest capitol să conțină, mai 

degrabă, o delimitare clară a competențelor autorităților implicate anume în realizarea 

Programului propriu-zis, cu stabilirea funcțiilor și atribuțiile concrete ale acestora, fără 



includerea tuturor autorităților/instituțiilor cu tangențe în domeniul vizat, dar care nu se 

regăsesc în Planul de acțiuni ca autorități responsabile de implementarea anumitor acțiuni. 

Totodată, considerăm irelevant nominalizarea unităților de implementare a proiectelor 

finanțate din surse externe, în calitate de instituții responsabile, ținând cont de faptul că 

activitatea acestora, precum și măsurile implementate prin intermediul proiectelor menționate 

se realizează în strictă conformitate cu acordurile semnate cu partenerii de dezvoltare și 

manualele operaționale. Prin urmare, stabilirea unor responsabilități suplimentare, fără a fi 

corelate cu prevederile și direcțiile concrete stabilite, pentru care se acordă finanțarea din partea 

partenerilor de dezvoltare, se consideră incorectă, necesitând a fi coordonate nemijlocit cu 

aceste instituții. 

Suplimentar, atragem atenția asupra faptului că autoritățile/instituțiile indicate în cap. VII 

urmează să corespundă cu cele incluse în Planul de acțiuni. 

3. Concomitent se va revedea/corecta numerotarea capitolelor din conținutul 

Programului. 

 

 La Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 (Anexa nr.2 la proiect): 

1. Reieșind din obiecțiile și propunerile înaintate la Analiza Impactului de Reglementare, 

Planul de acțiuni urmează a fi ajustat, cu indicarea corespunzătoare a costurilor estimate și 

sursei de finanțare.  

2. La Obiectivul nr.1, este necesar de identificat/estimat care ar fi costul fiecărei acțiuni, 

astfel încât autoritățile/instituțiile responsabile să asigure planificarea alocațiilor necesare în 

acest scop, în limita resurselor disponibile. 

Totodată, la acțiunile 1.2-1.4, nu este clar de ce sunt indicate 3 termene limită. În cazul în 

care aceste măsuri sunt necesar a fi implementate în fiecare an, urmează ca în coloana 

respectivă să se indice cuvântul  „anual”.  

3. La Obiectivul 2, Obiectivul specific „Eroziunea de suprafață” urmează a fi numerotat 

2.1, iar acțiunile ulterioare, după cum urmează: 2.1.1; 2.1.2. Suplimentar, având în vedere 

faptul că „reabilitarea învelișurilor de ierburi, ameliorarea pășunilor, ...” precum și 

„împădurirea suprafețelor supuse alunecărilor de teren...” sunt mai degrabă niște 

măsuri/subacțiuni, decât indicatori de performanță, considerăm oportun reflectarea acestora în 

coloana 2, cu numerotarea corespunzătoare: 2.1.1.1, 2.1.1.2.  

Totodată, în coloana „Indicatori de performanță”, pentru măsura „Reabilitarea 

învelișurilor de ierburi, ameliorarea pășunilor, reabilitarea terenurilor degradate,...” urmează a 

se indica „60 ha anual”, iar costurile pentru anii 2021-2023 să fie reflectate într-un singur rând. 

Similar vor fi reflectate într-un singur rând costurile totale de implementare pentru fiecare an, 

termenul stabilit pentru indicatorii de performanță păstrându-se în redacția autorilor. 

4. Similar, este necesar de revizuit numerotarea obiectivelor specifice, ale submăsurilor 

(cu includerea acestora în coloana 2) și la Obiectivele 3 și 4, precum și indicarea costurilor de 

implementare a acestora într-un singur rând, corespunzător obiecției expuse la Obiectivul 2. 



5. Este necesar ca toți indicatorii de performanță să fie formulați/descriși, în corelare cu 

acțiunea. De exemplu, la Obiectivul 1, la acțiunea 1.8 „Adaptarea standardelor și normelor 

ecologice de exploatare durabilă a terenurilor agricole pentru condițiile RM”, nu este clar - 

standardele deja există și trebuie adaptate, sau acestea necesită a fi elaborare. Acțiunea sună 

într-un mod, indicatorii de performanță indică altceva. De asemenea, autorul urmează să acorde 

o atenție sporită acțiunilor/măsurilor propuse (coloana 2), întrucât în unele cazuri sunt neclare 

(spre exemplu la acțiunea 1.7 nu este clar ce măsură se propune, elaborarea instrucțiunii 

metodologice, efectuarea unui studiu de fezabilitate, ori ambele măsuri, având în vedere că sunt 

două acte diferite). 

6. Totodată, după cum a fost deja menționat în obiecțiile la Analiza Impactului de 

Reglementare, autoritățile publice urmează să primească, în timpul apropiat, Limitele de 

cheltuieli pentru anii 2021-2023, ca ulterior să fie repartizate pe măsuri/activități. Astfel, la 

această etapă, este prematur de a ne pronunța dacă autoritățile/instituțiile responsabile 

dispun/vor dispune de aceste alocații, inclusiv repartizate pe măsurile corespunzătoare 

prezentate. 

7. Denumirea coloanei 10 se propune în următoarea redacție: ”Autorități/instituții 

responsabile”. 

Mai mult, autorul proiectului urmează să acorde o atenție sporită la stabilirea instituțiilor 

responsabile de îndeplinirea Obiectivelor/acțiunilor din Plan, reieșind din misiunea acestora, 

domeniul de activitate, funcțiile de bază. Spre exemplu, la acțiunea 4.1 urmează de 

indicat/determinat responsabilul, întrucât prin intermediul AIPA se oferă mijloacele bănești/are 

loc finanțarea, dar nu nemijlocit AIPA va realiza acțiunea/măsura respectivă. În acest context, 

urmează a se efectua modificări/completări și în pct. 56 din Program (anexa nr.1 din proiect). 

8. În condițiile când Planul de acțiuni este elaborat pentru perioada 2021-2023 (3 ani), iar 

Programul pentru perioada 2021-2025 (5 ani), nu este clar care acțiuni vor fi implementate 

pentru perioada 2024-2025 (2 ani) și care este costul lor. Considerăm necesar de expus/reflectat 

aceste detalii în Nota informativă și AIR. 

În contextul celor expuse, Analiza Impactului de Reglementare precum și proiectul 

propriu-zis, urmează a fi ajustate, corespunzător obiecțiilor și propunerilor înaintate, cu 

elaborarea inclusiv a Notei informative la proiect, corespunzător Legii nr. 100/2017. 

III. La proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale 

de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în 

scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025: 

1. Considerăm că înaintarea concomitentă a proiectul hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea Regulamentului nominalizat, la momentul actual, nu este oportună și, în acest sens, 

se propune reluarea acestui proces, în caz de necesitate, după aprobarea Programului și Planului 

de acțiuni (în preambul se face referință la pct. 2 al Programului, care nu este aprobat).  



2. Suplimentar, atragem atenția că alocațiile prevăzute pentru Fondul național de 

dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) se aprobă anual, în legea bugetului de 

stat, iar repartizarea nemijlocită a acestor resurse se efectuează în strictă conformitate cu Legea 

nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului 

rural și Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor 

Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. 

Astfel, nu este clar dacă măsurile de îmbunătățiri funciare, pentru care a fost elaborat 

prezentul proiect privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans din contul 

alocațiilor prevăzute în FNDAMR, fac parte din prioritățile stabilite în legislația în domeniul 

subvenționării. Mai mult, conform art. 23 din Legea nr. 276/2016, actualmente pot beneficia 

de subvenții în avans proiectelor start-up precum și proiectele care se încadrează în următoarele 

măsuri de sprijin: 

a) îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale; 

b) renovarea și dezvoltarea localității rurale; 

c) diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole; 

d) dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER: 

– sprijin pentru funcționarea GAL-urilor; 

– susținerea implementării strategiilor de dezvoltare locală. 

Concomitent, atragem atenția că nici în condițiile care ar sta la baza necesității elaborării 

Regulamentului, indicate de autor, nu se regăsește nicio informație cu privire la existența 

temeiului legal de acordare a subvențiilor din contul FNDAMR în aceste scopuri, nemaivorbind 

de stabilirea procedurii de achitare a acestora în avans. 

În acest context, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele 

investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri 

funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 

nu poate fi susținut. 
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Cancelaria de Stat 

În temeiul pct. 179 din Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului Guvernului, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului 

solicită înregistrarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 2021-2025. 

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil al resurselor de 

sol pentru anii 2021-2025 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

înregistrare 
Nota autorului 

1. Tipul și denumirea 

proiectului 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 

managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 

2021-2025. 

2. Autoritatea care a 

elaborat proiectul 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

3. Justificarea depunerii 

cererii (indicația 

corespunzătoare sau 

     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, 

 
 

 

MINISTERUL  

AGRICULTURII, 

DEZVOLTĂRII REGIONALE 

ȘI MEDIULUI 

AL  REPUBLICII MOLDOVA 
 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

mailto:madrm@madrm.gov.md
http://www.madrm.gov.md/
https://e-management.madrm.gov.md/document_comments.php?id=42505&coid=261


remarca precum că 

proiectul este 

elaborat din 

inițiativa autorului) 

 

ameliorarea şi utilizarea durabilă a solurilor devine unul 

din principalele obiective strategice în politica statului. 

Degradarea solurilor terenurilor agricole aduc prejudicii 

enorme domeniului agricol. Astfel, este necesar de a 

realiza măsuri de prevenire, stopare a degradării 

solurilor şi sporirea fertilităţii acestora. 

      Reieșind din cele expuse, și ținînd cont că, problema 

menţinerii capacităţii de producţie a terenurilor agricole 

este o preocupare strategică de securitate naţională, iar 

asigurarea ştiinţifică a lucrărilor de protecţie, ameliorare 

şi utilizare durabilă a resurselor funciare este 

indispensabilă, se propune pentru examinare proiectul 

Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 

managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 

2021-2025. 

     Considerăm că aprobarea și implementarea acestuia 

va contribui la stoparea și ameliorarea solurilor 

terenurilor agricole, care în rezultat va duce la creșterea 

cantității și calitățiii producției agricole și îmbunătățirea 

mediului înconjurător. 

4. Lista autorităților și 

instituțiilor a căror 

avizare este necesară 

 

Avizare: 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Ministerul Finanțelor 

Agenția Relații Funciare și Cadastru 

Academia de Științe a Moldovei 

Congresul Autorităților Publice Locale 

Expertizare:  

Ministerul Justiției  

Centrul Național Anticorupție  

5. Termenul-limită 

pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

10 zile. 

6. Numele, prenumele, 

funcția și datele de 

contact  ale persoanei 

responsabile de 

promovarea 

proiectului. 

Angela Dogotari, Șef Serviciu de politici în domeniul 

fondului funciar și îmbunătățiri funciare. 

 

e-mail:angela.dogotari@madrm.gov.md 

telefon de contact: 022-204-536 

 

7. Anexe (proiectul - Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării 
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