
Sinteza obiectiilor 

la proiectul hotaririi Guvernului pentru aprobarea Planului de actiuni privind implementarea Programului de 

conservare si sporire a fertilit5tii solurilor pentru anii 2017-2020 

N/o Ministeru, 
institutia 

Obiectiile parvenite Argumentarea obiectiilor 

1  2 3 4 1. Ministerul 
Economiei 

In Nota informativa 	se mentioneaza 	despre realizarile obtinute in Nu 	se 	acacepta. 	Nota 
informativa include informatia 
care 	a 	fost 	prezentata 
Guvemului 	referitor 	la 
executarea Planului de actiuni 
privind 	implementarea 
Programului de conservare 	si 
sporire a fertilitatii solurilor pe 
anii 2014-2016, 	aprobat prin 
Hotarirea Guvemului 	nr. 138 
din 24.02.2014 

Nota 	informativa 	include 
argumentari 	cee ce tine de 
partea 	descrierea 	actiunii, 
impactul 	economic 	si 	social, 
sarcini 	specifice, 	indicator de 
rezultat, 	argumentarea 
costurilor de 	implementare 	a 
actiunilor etc. 

baza Planului de actiuni 	privind implementarea Programului de 
conservare si sporire a fertilitatii solurilor pe anii 2014-2016, aprobat 
prin Hotarirea Guvemului 	nr. 138 din 24.02.2014. Constatam ca, 
punctual 3 din hotatirea mentionata 	stabileste ca Agenda Relatii 
Funciare si Cadastru informeaza Guvemul 	anual pinA la 1 martie 
despre gradul 	de realizare 	a 	Planului 	respective. 	in 	acest sens, 
consideram ca Nota informativa terbuie sa reflecte intr-o forma mai 
ampla infonnafiile prezentate Guvemului. 

Consecutive, evidentiem ca in cadrul 	obiectivului general nr. 1 din 
proiectul Planului de actiuni privind implementarea 	Programului de 
conservare si sporire a fertilitatii 	solurilor pentru anii 2017-2019, 	se 
prevede elaborarea unor acte normative, pentru care sunt preconizate 
mijloace 	financiare 	in 	sume 	impunatoare. 	Prin 	urmare, 	Nota 
informative trebuie sa contina informatia detaliata, care ar argumenta 
necesitatea alocarii acestor sume din bugetul de stat. 
Potrivit 	obiectivului 	specific 	nr. 	2.1. 	este 	prevazuta 	elaborarea 
Regulamentului 	privind 	organizarea 	si 	functionarea 	Sistemului 



Informational «Registrul solurilor Republicii Moldova», jar conform 
obiectivului specific nr. 2.4. este prevazuta efectuarea 	cercetarilor 
pedologice la scara detailata. Remarcam ca, pentru realizarea acestor 
objective urmeaza a fi specificate sursele mijloacelor financiare 
necesare. 

2. Ministerul 
Finalitylor 

vor 

surse 

317 

Solicitam 
informativa 

fi suportate 

Totodata, 
Programului 
2017-2019,„ 

compartimente 
acoperire 

ca, in cadrul proiectului de hotarire precum si in nota 
a acestuia, sa fie specificat faptul ca toate cheltuielile cc 

surveni in urma implementhii proiectului mentionat, urmeaza a 
in limita mijloacelor bugetare aprobate precum si din alte 

in conformitate cu legislatia in vigoare. 

urmeaza ca „Planul de actiuni privind implementarea 
de conservare si sporire a fertilitatii solurilor pentru anii 
sA fie ajustat conform normelor impuse prin Legea in. 

din 18 iulie 2003, si sã contina in mod 	obligatoriu urmatoarele 
cu mentionarea estimativa a costurilor si sursei de 

pentru toate actiunile: 

Despre aceasta se mentioneaza 
in 	Lista 	obiectelor 	si 
mijloacelor financiare necesare 
pentru 	realizarea 	anuala 	a 
Planului 	de 	ctiuni 	privind 
implementarea Programului de 
conservare 	si 	sporire 	a 
fertilitatii 	solurile (de exemplu: 
vezi 	pct. 	2 	din 	Hotarirea 
Guvemului 	nr. 	978 	din 
16.08.2016). 
Mentionam faptul cã proiectul 
Planului 	mentionat 	este 
elaborate 	conform 	modelului 
anexat de autor, cu exceptia 
rubricii 	,.indicator 	de 
monitorizare„. 	Astfel, 
mentionam ca, Ministerul prin 
Ordinul 	Ministrului 	instituie 
comisia 	de 	evaluare 	a 
impactul ui 	asupra 	I ucrari I or 
inlcuse in Planul de actiuni sus 
mentionat o data la 3 ani, dupa 

Nr 
d/o 

Denumirea 
actioni 

I c men 
de 
rtAizarc 

Responsabili Castul 
total. 
mil le$ 

Coguri Arctic. mii ki 
Onclusiv 	11110 

Reialtal 
dug 

Indicator de 
monitoring° 

Alocagi 	SuriC 
le 

buggare 	exturne 
t 



Concomitent, 	compartimentul 	„indicatori 	de 	monitorizare„, 	nu 
arguementeaza suficient neccsarul semnificativ de mijloace financiare 
estimate 	pentru implementarea strategiei, din aceste considerente 
indicatorii respectiv ar trebui sa implice o argumentare bazata nu pe 
cantitate, dar pe calitate ai eficienta. 

care 	membrii 	comisiei 
intocmesc un Raport in acest 
sens. Conform cap IX, pct.1 al 
HAtaririi Guvemului nr.626 din 
20.08.2011, 	monitorizarea 
realizarii 	prezentului 	Program 
la nivel national se efectueazd 
de cdtre Ministerul Agriculturii 
§i 	Industriei 	Alimentare 
Agentia 	Relatii 	Funciare 	i 
Cadastru, 	in 	comun 
cu 	institutiile responsabile de 
implementarea 	proiectelor 
lucrdrilor 	de 	imbunatatiri 
funciare. 	Din 	aceste 
considerente consideram cã nu 
este necesar o astfel de rubrica. 
Nui 	clara 	i 	argumentatd 
obiectia 	autorul ui. 	Nota 
informative anexata la proiect 
include 	argumentare 	pentru 
fiecare 	actiune 	in 	parte: 
impactul 	economic 	,i 	social, 
sarcina specified, indicatorii de 
rezultat, 	argumentarea 
costurilor 	de 	implementare 	a 
actiunii. 

3. Min isterul Fara obiectii. 



Mediului 
4. Agentia Relatii 

Funciare si 
Cadastru 

-in opinia Agentiei, proiectul hotaririi Guverriului *pentru aprobarea 
Planului de actiuni privind implimentarea Programului de conservare 
si sporire a fertilitAtii solurilor pentru anii 2017-201% elaborat de 
etre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, nu corespunde 
prevederilor hotaririi Guvemului nr.626/2011 cu privire la aprobarea 
Programului de conservare si sporire a fertilitAtii solurilor pentru anii 
2011-2020, intemeiul careia se aproba Planul de actiuni mentionat. 

Nu 	se 	accept& 	Astfel, 
mentionarn 	faptul 	ca. 	pun 
Ordinul Ministerului nr.138 din 
23 	iunie 	2016 	cu 	privire 	la 
instituirea unui Grup de lucru 
de revizuire a Programului de 
conservare 	si 	sporire 	a 
fertilitatii 	solurilor 	pe 	anii 
2011-2020, 	aprobat 	prin 
Hothrirea Guvemului 	nr. 626 
din 	20 	august 	2011 	si 
formularea propunerilor pentru 
aprobarea 	Planului 	de actiuni 
privind 	implementarea 
Programului de conservare si 
sporire 	a 	fertilitAtii 	solurilor 
pentru anii 2017-2020 a fost 
instituit Grupul de lucru unde 
sunt 	inclusi 	si 	specialist 	din 
cadrul Agentiei Relatii Funciare 
si Cadastru, inclusiv 	membrii 
din 	instituti i le 	subordinate 
Agentiei. 	De 	asemenea, 
reprezenantii Agentiei au fost 
invitati 	si 	prezenti 	la 	toate 
sedintele 	desfasurate 	la 
compartimentul dat. 



Se accepa Examinind textul proiectului hoaririi Guvemului inaintat spre 
avizare, constaam cA nu au fost respectate prevederile capitolul IV p. 
(4) alin. (2) din hoarirea precitatA, i anume: pentru indeplinirea 
integrala a Programului pita in 2020 vor fi elaborate planuri de actiuni 
pentru urmatoarele etape: 2014-2016 si 2017-2020, on inainte de 
intocmirea proiectului enuntat, se studiaza informatia din domeniul 
raporturilor, care urmeaza a fi reglementate si se efectueaza 
inventarierea legislatiei existente in materia in care se intervine, 
pentru a se constata insuficienta reglemenarilor in vigoare (in cazul 
dat, Hoarirea Guvemului nr. 626/2011 cu privire la aprobarea 
Programului de conservare si sporire a fertiliatii solului pe anii 2011-
2020, Hoarirea Guvernului nr. 1001/2014 cu privire la aprobarea 
Concept iei 
Sistemului informational „Registrul solurilor Republicii Moldova", 
Legea nr.1247/1992 privind regletnentarea regimului proprietAtii 
funciare, cadastrul funciar de stat i monitoringul funciar, hotarirea 
Guvemului nr. 1294 din 05.12.2016 cu privire la aprobarea Legii 
Bugetului pentru anul 2017 s.a). Astfel, Agentia reiterPa7A opiniile 
expuse in cadrul sedintelor grupului de lucru, a la momentul actual 
exista temei legal de promovare a Planului de actiuni enuntat Cu 
includerea si a perioadei anului 2020 cu prognozarea actiunilor 
mijloacelor banesti in scopul implimentarii Programului de conservare 
si sporire a fertilitatii solurilor (cu care in anexa marcam Cu dar nu 
planificam mijloace financiare, acestea vor find intabulate odata Cu 
aprobarea Listei obiectclor...pentru anul 2020). 
Prin urmare, sintagma «2017-2019>> de substituit prin sintagma 
«2017-2020i), jar pe tot parcursul textului de inlocuit pita in anul 
2020, si includerea unei coloane separate in Anexa Planului de 



actiuni, respectiv numerele de ordine a coloanelor vor constitui 11. 

Nu se accept& 
Nui clara si argumentath 
obiectia autorului. In Planul de 
actiuni mentionat, obiectivele 

sunt 	incluse 	conform 
Programului de conservare si 
sporire a fertilitatii solurilor 
pentru anii 2011-2020, aprobat 
prin Hotarirea Guvemului nr. 
626 din 20.08.2011. in Planul 

de 	actiuni 	privind 
implementarea Programului de 
conservare si sporire a 
fertilitaçii solurilor pentru anii 
2017-2020 prezentat pentru 
examinare i avizare s-a propus 
excl uderea 	unor 	lucrari 
concrete si anume: defrisarea 
plantatillor 	multianuale, 
constructia iazurilor, curatirea 
albiilor riurilor mid, etc. din 
considerentul c5 in cadrul 
evaluarii unor obiecte in opinia 
specialistilor din cadrul I. P. 
"Institutului de Pedologie, 
Agrochimie si Protectie a 
Solului "Nicolae  Dimo" 

Totodata, in conformitate cu prevederile capitolul IV p.(5) din 
hoarirea precitata, obiectivele expuse in planul de actiuni nu vor 
suferi modificAri esentiale pina la finalizarea termenului de realizare a 
Programului, raminind aceleasi si in urmatoarele etape ale 

Programul ui. 



lucrarile date nu duc direct la 
conservarea si sporire fertilitatii 

solurilor. 	TotodatA, 	prin 

Regulamentul privind modul de 

repartizare 	a 	mijloacelor 

fondului 	de 	subventionare 	a 

producatorilor 	agricoli, 	statul 

acordA subventii productarilor 
agricol la defrisarea plantatiilor 

multianuale. 
Nu se accepta. 

In proiectul Planului de actiuni, 
I. P. "Institutul de Pedologie, 
Agrochimie 	si 	Protectie 	a 

Solului "Nicolae Dimo" sunt 

planificate 	lucrari 	la 	2 

Objective care inlcud 5 actiuni, 

unele 	actiuni 	din 	cele _ 2. 

Objective sunt de comun cu I.S. 
"Institutul de Proiectari pentru 
Organizarea Teritoriului", care 

este 	subordonata 	Agentiei 

Relatii 	Funciare 	si 	Cadastru. 

Celelalte 	2 	Objective 	cu 	7 

actiuni 	vor 	fi 	executate 	de 

Agentia 	Relatii 	Funciare 	si 

Cadastru 	de 	comun 	cu 

institutiile subordinate. 

de ,.  Tinind cont de aceste prevederi Ministerul in cadrul sedintelor 
Meru octombrie curent propune avizare unui astfel de Plan de actiune 

in estimari statistice: 
Total Institutia 2017(mln.lei) 2018(mln.lei) 2019(mInlei) 
30 	nth. 
Id i 

Total 
program 

10 10 10 

5,59 
(18,63%) 

MAR 
(1PAPS 
Dirno) 

1,65 1,8 2.0 

24,41 
(81,37%) 

ARFC 
(PSW, 
!POT) 

8.35 8.2 8,0 

Pe cind in urma solicitarii Agentiei de a remite spit avizare proiectul 
hotaririi Guvemului enuntat (tuna decembrie curent) sunt prezentate 

astfel de da e statistice: 
Total Institutia 2017(mln.lei) 2018(mln.lei) 2019(mln.lei) 
30 mm. tel Total 

program 
10 10 10 

17,4(58%) MAR 
(1PAPS 

5,82 5,765 5,815 



Dimo) 
12,6(48%) ARFC 

(PSIF, 
IPOT) 

4,18 4,235 4,185 

Concluzionam, 
efectuata fard 
de catre Guvern, 
lor circa 72 
intre 60- 90%, 
departe a Programului 
pentru anii 2011-2020 

cg aceasta 
a fi luate 

in care 
obiecte sunt 

astfel 

aprobat 

redistribuire 
in calcul, cd. 
stint incluse 
in curs de executare, 

plasind in complicitate 
de conservare 

prin hotal-irea 

de mijloace financiare este 
Lista obiectelor anual se aprobil 
circa 150 oliecte, care la rindul 

Cu un grad de finalizare 
de executare de mai 

si sporire a fertilitatii solurilor 
Guvernului nr. 626/2011. 

Nui 	dud 	si 	argumentata 
obiectia autorului. Mentionam 
faptul cd prin proiectul dat nu 
se elaboreath Lista obiectelor 

(...), 	se 	propurte 	pentru 

examinare si aprobare Planul de 
actiuni 	privind implementarea 
Programului de conservare si 
sporire 	a 	fertilitatii 	solurilor 

pentru 	anii 	2017-2020. 

Executarea 	lucrarilor 	la 

obiectele 	mentionate 	de 

Agentie 	vor fi 	examinate 	la 

elaborarea Listei obiectelor (...) 

pentru 	anul 	2017, 	dupd 

aprobarea Planului de actiuni 
mention at. 

Totodata mentionam, cá Legea Bugetului pentru anul 2017 aprobat de 
Guvem 	prin 	Hotarirea 	sa 	nr.1294 	din 	05.12.2016 	si 	inaintat 

Parlamentului 	spre adoptare este stipulat, cã pentru 	lucrarile de 

valorificare a terenurilor noi si sporire a fertiliatii solurilor(cod 6903) 
este planificat cifra de 15 mm. tel alocate pentru anul 2017, ceea ce 
contravene calculelor expuse in proiectul inaintat spre avizare si 
considerdm 	oprtun includerea 	mijloacelor, constituind 35 	mln.lei 

pentru Planul de actiuni enuntat. 

Se accepti. 



Nu se accept& 
Lucrarile cc tin de efectuarea 
pedologica la scan detailiata 
vor fi executate de institutiile 
de profil inclusiv si de LS. 
"Institutul de Proiectari pentru 
Organizarea 	Teritoriului" 
subordonat Agentiei Relatii 
Funciare i Cadastru. 

Din punct de vedere conceptual, consideram cä anexa proiectului 
actului normative prezentat urmeaza a fi revizuit, deoarece uncle 
actiuni sunt !imitate din intregul complex de masuri stabilite prioritar 
pentru combaterea eroziunii si sporirii 	solurilor, jar 
obiectivele inaintate de Agentie nu sunt incluse in intregime (cum s-au 
convenit in cadrul sedintelor) si ramin rara acoperire financiara la 
indeplinirea lor, pe cind Ministerul, avind criterii de redistribuite 
neclare planifica surse impunatoare si nejustificate institutiei 
subordonate IPAPS Dimo, care nu prevede plenitudinea reglementatii 
domeniului respective (peste 12,5 mln. lei si 3,6 mln.lei).  
Lucrarile executate de Agentie prin intermediul IS. «Protectia 
Solurilor si Imbunafatilor Funciare» nu sunt temporare, deoarece 
eroziunea si degradarea solurilor este un fenomen permanent, 
caracteristic zonelor climaterice ale It Moldova. Problema protectiei 
localitAtilor i solurilor este si va fi o problema majorA a statului, 
deoarece agricultorii in particular nu pot combate fenomenele naturii. 
Astfel, considerarn oportun continuitatea executarii lucearilor de 
valorificare i sporire a fertilifatii solurilor ca un process integru 
continuu. 
Suplimentar mentionam, ca exeeutarea permanenta a lucratilor 
stabilite prin Lista obiectelor si mijloacelor finaciare necesare pentru 
realizarea Planului de actiuni privind implementarea Programului de 
conservare si sporire a fertilitatii solurilor vor stopa schimbarile din 
cornponenta resurselor funciare necesare pentru analiz:a si 
pronosticarea starii ecologice a fondului funciar, infaptuirea masurilor 
de preintimpinare a proceselor negative si determinarea tendintelor 
acestor procese, pentru ocrotirea si utilizarea rationala a resurselor 
funciare, conservarea $i ameliorarea lot.  

Mentionam faptul ca, prin 
Hotarirea Guvemului nr. 626 
din 20 august 2011 a fost 
aprobat 	Programul 	de 
conservare 4i sporire a 
fertilitatii solului pentru anii 
2011-2020. Scopul acestuia 
conga in realizarea masurilor 
de stopare a degradarii si de 
sporire a fertilitatii solurilor 
prin modemizarea i extinderea 
sistemului de imbunatatiri 
funciare 	i mplementarea 
tehnologiilor modeme si a 
praeticilor agricole prietenoase 
mediul ui. 	Din 	aceste 
considerente 	propunem 
excluderea unor lucrari dat fund 



faptul ca in opinia specialistilor 
din cadrul LP. „Institutului de 
Pedologie, 	Agrochimie 	si 
Protectia Solului „Nicolae 
Dimo", 	unica 	instinaile 
fainfifica in domeniul dal, 
lucrarile date nu due direct la 
conservarea, sporirea fertilitatea 
solului. In cadrul evaluarii 
I ucrarilor 	la 	obiectele 
mentionate acestea sustin ea nu 
au impact direct asupra 
conservarii si sporirii fertilitaçii 
solurilor. Astfel, nu se atinge 
scopul stabil in Hotarirea 
Guvemului nr. 626 din 20 

A_ugust 2011.  
Sc accepta. In fond, la proiectul prezentat expunem urmatoarele obiectii 

propuneri: 
Redactional de omis greselele ortografice. 
Tinind cont a in cadrul 5edintelor de lucru organizatc de Minister s-a 
convenit ca elaborarea tuturor Regulamentelor si metodologiilor sa tie 
efectuate Ara alocarea mijloacelor financiare, avind ca baza 
informatiile si materialele existente. Astfel, consideram oportun 
omiterea mijloacelor finaciare din ac(iunile1.1, 1.2, 1.3 si respective 
actiunea 1.3.2. Analizind Programul de conservare si sporire a 
fertilitatii solurilor 2011-2020, aprobat prin hotArirea Guvemului 
626/2011, constatbm, cã aeesta este indeplinit la 67 %. Astfel, pane). 

Nu se accept& 
In cadrul sedintelor Grupului 
de lucru fiecare actitine se 
examina in pane inclusiv 
partea 	financiara 	(costul 
actiunii, si capacitate de 
executare a fiecarui institutii in 



Totodata potrivit prevederilor 
Legii nr. 317-XV din 
18.07.2003 privind actele 
normative ale Guvernului si ale 
altor autoritati ale administratiei 
publice central si locale art. 34, 
organul 	care 	elaboreaza 
proiectul de act normativ 
trebuie sa asigure din punct de 
vedere tehnic, organizatoric 
financiar procesul intocmirii 
proiectului. 
Daca la elaborarea proiectului 
de act normativ sint antrenati 
specialisti din diverse domenii 
ale stiintei, institutii stiintifice 

colaboratori tiintifici on, in 
baza de contract, sint solicitati 

comisii speciale, 
institutii stiintifice, savanti, 
inclusiv din strainatate, se 
perfecteaza 	documentele 
respective si se stabilesc 
concret sumele si mijloacele 
bugetare si speciale care trebuie 
alocate in acest scop. 
Ceea ce tine de Elaborarea 
Regulamentului de procedurA 

intabulind in Planul enuntat de actiuni masura «1.3.Elaborarea 
Regulamentului de procedura privind activitatea in domeniul 
imbunatatilor funciare», Agentia nu regaseste temeiul juridic a 
acesteia si considera inoprtuna actiunea avizind negativ proiectul 
inaintat de Minister. Prin urmare, consideram util substituirea in 
redatie noua: «1.3. Elaborarea Regulamentului privind executarea 
cercetarilor pedologice» la care Ministerul are deja aprobat, in acest 
sens, ordinul nr. 224/2016. 



privind activitatea in domeniul 
imbunatatilor 	funciare, 
menlionam ca, Regulamentul 
dat va reglementa modul ;i 
condipile de certificare a 
pedologilor in drept sä execute 
lucrtiri 	pedologice 	a 
specialiftilor din domeniul 
hidroameliorare. 	Scopul 
certificarii este controlul asupra 
capacitatilor profesionale ale 
pedologilor 	i aptitudinea lot 
de a le aplica in practica la 
calcularea notei de bonitate, 
cercetari 1 or 	pedologice, 
lucrarilor 	de 	ameliorare, 
lucrarilor 	landsaftologice 
complexe, etc. 
Acesta va constitui ban legala 
de certificare a pedologilor. 
Totodata, prin certificarea 
pedologilor vor disparea un sir 
de probleme si anume la 
calcularea corecta a notei de 
bonitate a terenurile agricole, 
lucrarilor pedologice, lucrarilor 
de amellomre, etc. 

tar Masurile 1.3.1. si 1.3.2. 



prevad Elaborarea si aprobarea 
Regulamentului 	privind 
evaluarea califatii invelisului de 
sol at terenurilor si Elaborarea 
metodologiei 	privind 
clasificarea 	solurilor 	§i 
calcularea notei de bonitate. 

Acestea sunt necesare in 
scopul asigurarii aplic aril 
uniforme a clasificarii solurilor 
si calcularii notei de bonitate 
pentru efectuarea cercetarilor 
pedologice. Elaborarea 
aprobarea 	Regularnentului 
menfionat este necesar in 
scopul reglementarii procedurii 
de efectuare a cercethrilor 
pedologice a solului terenurilor 
agricole, tinind cant cä pinA in 
prezent nu exista un act 
normativ in acest sens. 

In prezent Sc milizeaza 
medode de cercetare pedologica 
elaborate in anii 80. Reesind 
din 	 particularitatile 
contemporane s,i situatia actuali 
din tail (schimbarea fonnei de 
• otrietate 	a 	terenurilor,  



La fel considerain, ca pct. 1.1-1.2, col. 10 (11) a proiectului de expus 
In redactia noua: "Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare. 
IPAPS "Nicolae Dimo". 
Argumentarea: Conform prevederilor cap. II, pct. 5, lit (s) al Hotaririi 
Guvemului nr. 793 din 02.12.2009, functiile de baza si atributiile 
Ministerul Agriculturii si Industrie' Alimentare includ "asigurarea 
implementarii sistemelor stiintifice in resursele funciare", insa 
actiunile propuse cc cm de elaborarea Reglementarii tehnice privind 
pretabilitatea solurilor si calitatea apelor pentru irigatie si elaborarea 
instructiunii privind cerintele pentru executarea si administrarea 
lucrarilor de combatere a eroziunii solului vor fi executate de unica 
institutie de cercetare in domeniul IPAPS "Nicolae Dimo". 

parcelarea exesiva a lor, §.a.) 
este necesar elaborarea unei noi 
metodologii la scara detaliatA 
cu utilizarea tehnologiilor 
moderne geoinformationale. 

De asemenea, elaborarea 
metodologii va sta la baza 
prognozei 	§i 	planificarii 
uti Mr' i 	economice 	a 
terenuri I or 	agrico I e 	prin 
indicatorii natural' §i geografici, 
socio-economici ale teritoriului, 
adoptarii unui set de masuri 
pentru utilizarea efectiva a 
terenurilor agricole si de 
remediere a fertilitatii solului.  

Nu se accepta. 
Potrivit prevederilor Harkin' 
Guvemului nr. 793 din 
02.12.2009 cu privire la 
aprobarea 	Regulamentului 
privind 	organizarea 
functionarea 	Ministerului 
Agri culturi i 	si 	Industrie' 
Alimentare, 	structurii 
efectivului-limita ale aparatului 
central al acestuia, Ministerul 
are misiunea de a elabora si de 



Ca urmare, in pct. 1.3.1, col. 2 se propune de expus in redactie noua: 
„Elaborarea si aprobarea instructiunii privind executarea cercetarilor 
pedologice la diferite scan" cu rezervarea finantarii pentru anul 2017 
in marime de 150 000 lei pentru achitarea serviciilor de elaborare a 

a promova politica de stat in 
domeniul dezvoltarii sectorului 
agroindustrial, 	de 	a 	spori 
competitivitatea 	 si 

instructiunii 	de care grupul 	de lucru instituit din reprezentantii productivitatea sectorului si de 
institutiilor de cercetAri si intreprinderi specializate in domeniul. a imbundtAti calitatea vietii in 

In pct. 	1.3.1, 	col. 	3 	sintagma „Project aprobat" 	de 	instituit cu mediul rural etc. 
„Instructiunea aprobatr. In 	vederea 	realithr.  ii 	misiunii 
Reiesind din argumentarile de mai sus (vezi pct. 1.2 si 3.1) de expus sale, Ministerul are urmatoarele 
pct. 1.3.1-1.3.2, col. 	11 in redactie noud: "Ministerul Agriculturii si functii 	Ca: 	utilizarea 	si 

Industriei 	Alimentare, 	IPAPS 	"Nicolae 	Dimo", 	Agentia 	Relatii protectia 	fondului 	funciar, 
Funciare si Cadastru. IS "Institutul de Proiectari pentru Organizarea elaborarea 	si 	prezintarea 

Teritoriului". Guvemului spre examinare a 
proiectelor de acte normative In pet. 1.3.2, col. 3 sintagma „Metodologia elaboratr de instituit cu 

„Metodologia aprobatr. sau proiecte de documente de 
Arguinentarea: Indicatorul de performanta urmeazA a fi cit masurabil politici publice. 
alit sã prevada finalitatea actiunii. Totodata, 	intru 	exercitarea 

atributiilor, Ministerul dispune 
de unnatoarele drepturi: - sa 
solicite si sA primeasca de la 
alte ministere, de la autoritatile 
administrative centrale si de la 
autoritatile 	administratiei 
publice 	locale 	informatiile 
necesare 	pentru 	indeplinirea 
functi i 1 or 	§i 	exercitarea 
atributi ilor. 	Institutiile 	din 
subordenia 	ministerelor 	sau 



agentiilor 	nu 	sunt 	abilitate 
pentru 	a 	promova 	politici. 
Politicele pot fi promovate de 
fondator. v 

La fel consideram, 	cã actiunea 	1.4 «Efectuarea 	monitoringului Nu se accept" 

solurilor 	irigate» 	sä fie 	exclusa, 	deoarece 	in 	republica 	nu 	se Programul 	de 	conservare 	si 

indeplineste irigarea solului conform Programului de conservare si sporire 	a 	fertilitatii 	solurilor 

sporire a fertilitatii 	solurilor pentru aril' 	2011-2020 aprobat prin pentru anii 2011-2020, aprobat 

hotarirea Guvemului nr. 626/2011, jar efectuarea monitoringului a prin Hotarirea Guvemului nr. 

unor actiuni ce nu se indeplinesc este o masura abstracta si vaga. 626 	din 	20.08.2011 	prevede 
monitoringul solurilor irigate. 
Totodata, conditiile naturale ale 
Moldovei 	plaseaza 	irigatia in 
rindul 	sarcinilor 	primordiale, 
mai at seama pentru zona de 
sud, 	unde 	coeficientul 
hidrotermic constituie 0,5-0,6, 
iar 	secetele 	se 	repeta 	cu 	o 
frecventa de o data in trei ani. 
Irigatia, 	in 	complex 	Cu 
fertilizarea, 	pemtite 	sporirea 
recoltelor de 1,5-2,0 on 	si mai 
mult. 	Actualmente, 	irigatia 
predomina 	pe 	suprafete 
limitate, unde ca sursa pentru 
irigare se utilizawa apa riurilor 



Avind un cadru normativ in vigoare, cu hot:grin de Guvem aprobate 
(1001/2014), consideram oprtun ca la actiunea 2.1 sä fie responsabil 
Agentia di Ministerul ocupind locul dol. Mai mult ca atit Agentia a 
elaborat proiectul Regulamentului privind organizarea i functionarea 
Sistemului Informational RSRM care a fost deja transmis la avizare in 
modul stabilit. 

Din pct. 2.1-2.3, col. 10 al Planului de actiuni de exclus sintagma 
„Ministerul Agriculturii i Industrie' Alimentare", i de expus in 
redactia notra: „Agentia Relatii Funciare §i Cadastru. LS. „Institutul de 

interioare, a lacurilor §i a 
iazurilor, de regula, de calitate 
nesatisfacatoare, cu un grad 
sporit de mineralizare. Ca 
rezultat, se intensified procesele 
de salinizare i alcalizare 
secundara a solurilor. Aceasta 
situatie impune necesitatea 
instituirii 	i 	efectuarii 
monitoringului stArii de calitate 
a solurilor irigate, in scopul 
evaluarii fonnelor di a gradului 
de 	degradare 	pentru 
pronosticarea §i aplicarea 
masurilor de prevenire §i 
combatere 	a 	proceselor 
negative.  

Nu se ae,cepta. 

Consideram ca Ministerul 
trebuie sa fie responsabil de 
sistemului informational al 
calitAtii so!, tinind cont cA este 
responsabil de,  activitatile 
agricole, jar I.S. Centrul 
I nformational 	Agri col 
Intreprinderea de Stat „care este 
responsabila de implementarea 
politicii statului in domeniul  



Proiectari pentru Organizarea Teritoriului". 
Argumentarea: Agentia Relatii Funciare si Cadastru a fost investita cu 
dreptul de posesie asupra sistemului informational al Slain solurilor 
„Registrul solurilor Republicii Moldova", cu drept de gestionare si 

utilizare 	a 	sistemului 	informational 	si 	a 	resurselor 	in 	limitele 

agro-industrial, de coordonarea 
activitatilor de implementare a 
principiului e-Agricultura si 	de 
consolidarea 	si 	integrarea 
resursei informationale agricole 

reglementate de proprietar (STATUL), jar IS „Institutul de Proiectari la 	resursa 	informationala 	a 

pentru Organizarea Teritoriului", institutie in care ARFC exercita statului. 	I.S. 	CIA 	reprezinta 

functia de fondator, a fost investita cu drepturi de detinator al Operatorul 	National 	Unic 	al 

sistemului 	informational 	(vezi 	Cap. 	IV 	„STRUCTURA tuturor 	 sistemelor 

ORGANIZATORICA" 	a 	Conceptiei 	Sistemului 	Informational 

aprobate 	prin 	Hotarirea 	Guvemului 	nr. 	100) 	din 	10.12.2014) 
informationale din agricultura, 
care 	asigura 	jumalizarea, 

Totodata, ARFC a primit sarcina sá asigure realizarea prevederilor veridicitatea si interconexiunea 

Conceptiei Sistemului informational „Registrul solurilor Republicii datelor 	din 	domeniul 	dat. 

Moldova" din contul mijloacelor prevazute anual in bugetul de stat, 
precum si din alte surse, conform legislatiei in vigoare (pct. 2-4 al 

Sarcinile de baza ale Centrului 
Informational 	Agricol 	includ: 

Hotaririi Guvemului nr. 1001 din 10.12.2014). Prin urmare, pentru realizarea prevederilor Hotaririi 

intretinerea SI RSRM consideram oportun alocarea a 288880 lei in eel Guvernului 	nr. 	710 	din 

ti-el ani pina la utilizarea sistemului informational conform caietului de 20.09.2011 	cu 	privire 	la 

sarcini aprobat anterior. aprobarea Prog,ramului strategic 
de modemizare tehnologica a 
guvemarii 	(e-Transformare) 
prin intermediul implementarii 
principiului e-Agricultara, 
implementarea 	pri ncipiului 
„Ghiseul unic" prin asigurarea 
infrastructurii 	comune, 	care 

consolideaza 	sistemele 
informationale in e-Agricultura 



actiunile in asigurare,a 
acesteia, formind resursa 
informationald agricold ce va fi 
integrata 	la 	resursa 
informationala a statului si 
stocarea si mentinerea tuturor 
sistemelor informationale din 
sectorul 	agro-industrial. 
Totodata, 	Institutul 	de 
Pedologie, Agrochimie si 
Protectie a Solului „N. Dimo" 
unica 	institutie 	stiintifica 
responsabilA de argumentarea 
stiintifica privind sporirea 
fertilitAtii solului si este in 
subordinea 	Ministerului. 
MentionAm 	faptul 	CA, 
Ministerul 	Agriculturii 	si 
Industriei Alimentare a initiat 
modificarea 	Hotariri 
Guvemului nr. 1001. 

Ceea cc tine de Regulamentului 
privind 	organizarea 
functionarea 	Sistemului 
Informational 	RSRM. 
Ministerul s-a expus opinia pe 
subiectul dat prin prezentarea 
avizului 	A entiei 	Relatii 



Funciare si Cadastru. 

La pct. 2.4 despre includerea actiunii date in proiectul Planului nu s-a 
discutat la sedintele grupului de Iucru, mai mult ca atit actiunea in 
cauza nu se incadreaza in actiunile aferente obiectivelor stabilite in 
Programul de conservare si sporire a fertilifatii solurilor pentru anii 
2011-2020, find partea componenta programului bugetar anual al 
ARFC ce tine de tinerea cadastrului fimciar de stat si monitoringul 
funciar. 
Astfel, argumentarea actiunii cu referirea la prevederile Legii 1247- 
XII 	din 	22.12.1992 	privind reglementarea 	de 	stat 	a 	regimului 
proprietatii funciare, cadastrul funciar de stat si monitoringul funciar 

ca urmare, crearea bazei de date grafice si textuale pentru 35 UAT 
de nivelul 1 si completarea bazei de date a Sistemului Informational 
Registrul solurilor republicii Moldova", are o abordare totalmente 
grqita. 
Atragem atentia Dvs., ca din partea ARFC si i.S. IPOT au fast 
prezentate propuneri mai rationale, eficiente, cu mult mai eftine si 
relevante obiectivului Programului „Crearea sistemului informational 
at calitatii solurilor si actualizarea permanenta a bazei de date", insa 
aceste nu au fost acceptate de cite MAIA pe motiv.  di rill stint 
suficiente surse fmanciare pentru asemenea activitati. 1nsa au fast 
introduse alte activitati lira motive dare, care dubleaza obiectivele si 
actiunile altor programe de stat, mai costesitoare si lad argumentari 
economico-financiare. 
Exemplu: Costul cercetarilor pedologice la scara 1:10000 pentru 1 ha 

cca 50 lei/ha. jar costul cercetarilor pedologice la scara mai constituie 

Nu 	se 	accepta 	obiectia 
autorului. 
Potrivit 	prevederilor 	Legii 
1247-XII 	din 	22.12.1992 
privind reglementarea de stat a 
regimului proprietatii funciare, 
cadastrul 	funciar 	de 	stat 	si 
monitoringul funciar, art. 16, in 
realizarea 	monitoringului 
funciar sint antrenate institutele 
respective de proiectare si de 
cercetari 	stiintifice. 	Atributiile 
diferitelor 	organizatii 	ce 
efectueaza 	lucrari 	de 
monitoring 	si 	coordonarea 
activitatii lor se reglementeaza 
printr-un 	regulament 	special, 
aprobat de Guvern. 
Conform 	Programului 	(...), 
cap.!!, 	pct.2 	se 	prevede 
fondarea 	bancii 	de 	date 	cu 
indicii 	a 	starii 	de 	calitate 
(chimici, 	fizici, 	fizico-chimici, 
biologici)i nob a de bonitate a 
solurilor. Rezultatele elaborarii 
sistemului 	informational 	at mare (1: 5000) pentru 1 ha va constitui cca. 100 lei/ha. Astfel, costul 



lucrarilor va cresete in dependenta de scara cercetarilor efectuate. 
Totodatd, nu este argumentatA efectuarea cercetArilor anume la scara 
detaliata (1:5000, 1:2000, 1:1000 si mai mare), pe cind pentru 
asemenea scopuri ca: 
- tinerea cadastrului fimciar de stat si monitoringul funciar, 
- evidentierea stArii de calitate a solurilor si a zonelor vutrierabile, 
- evaluarea terenurilor agricole in scopul impozitarii i calcularea 
corectA a impozitului i altor plati funciare, 
- administrarea relatiilor funciare si primirea decizitlor privind 
subventionarea in agricultura, 
- rnonitorizarea sistematica la nivel de tard a parametrilor solului, in 
vederea atingerii unei game intregi de scopuri statistice, de cercetare si 
de politicA privind sporirea cant.* solurilor si diminuarea proceselor 
de degradare a solurilor; 
materialele pedologice la efectuate la scara 1:10000 sunt bune si au 
fost folosite pe parcurs la ultimii 50 ani. lar cercetarile la scara 
detaliata (1:5000, 1:2000, 1:1000 si mai mare) urmeaza a ti folosite 
pentru scopuri individuale cum ar fi: schimbarea categoriei de 
destinatie a terenurilor agricole, elaborarea proiectelor de intlintare a 
plantatillor multianuale, etc., si respectiv achitate din contul 
sol icitantului. 
Reiesind din cele expuse, consideram cA masura propusa nu este 
argumentata (jar o argumentare mai detailata a fost rezentata de I.S. 
IPOT in avizul sail) din toate puncte de vedere (economic si social), 
jar indicator de rezultat (cercetarile pedologice effectuate in 35 UAT 
de nivelul I) nu este comparabila cu propunerea initiala a ARFC si LS. 
IPOT despre crearea bazei de date pentru 221 UAT de nivelul I, mai 
ales pentru obtinerea scopului indicat in nota infonnativa la proiectul  

calitAtii solurilor vor fi utilizate 
in scopuri: evidentierea sant de 
calitate a solurilor si a zonelor 
vulnerabile; 	intocmirea 
proiectelor de imbunatatiri 
funciare 	§i 	aplicarea 
tehnologiilor intensive pentru 
sporirea capacitatii de productie 
a solurilor; calcularea corecta a 
impozitului i altor plat' 
funciare. 

Pastrarea pe termen lung 
a 	calitatii invelisului de so!, 
concomitent cu protectia 
mediului ambiant constituie o 
abordare nationala prioritarA a 
Republicii 	Moldova. 
Constientizind 	consecintele 
proceselor de degyadare ale 
solului, statul investeste in 
ameliorarea calitAtii solurilor si 
protectia tor, prin elaborarea 
documentelor de politici in 
acest sens, Cu implementarea 
actiunilor corespunzatoare de 
cercetare, 	conservare 
exploatare 	intr-un 	mod 
sustenabil a resurselor de sot. 



Hotaririi Guvemului, astfel actiunea 2.4 de omis, ca find una 
nefondatA, jar rnijloacele finaciare de redistribuit in conformitate cu 
lucrarile executate din programul de valorificare si sporire a fertilitatii 
solurilor. 

Astfel, 	este 	necesar 
fomiarea band' de date cu 
indicatorii starii de calitate 
(chimici, fizici, fizico-chimici, 
biologici) cu posibilitatea de 
prezentare publica a informatiei 
pentru consumatori. Mentinerea 
si actualizarea bancii de date cu 
materiale, cc rezulta din 
cercetarile pedologice 
agrochimice, se efectueaza de 
catre 	institutiile 
intreprinderile 	abilitate 	§i 
licentiate in domeniu. 

Astfel, 	specilistii 	in 
domeniu consider ca cereetarile 
pedologice generate in scopuri 
cadastrale (cadastrul calitativ 
general si agicol), este necesar 
de efectuat o data in 20 ani la 
scara 1:10000 din contul 
bugetul de stat pentru: (i) 
Crearea cadastrului calitatii 
fondului funciar, bancii de date, 
sistemului informational al 
starii de calitate a solurilor 
pentru reglementarea relatiilor 
funciare. Deci, cercetarile 



pedologice 	vor 	fi 	incluse 	in 
sistemul informational al starii 
de calitate a solurilor si vor fi 
utilizate 	pentru: 	solutionarea 
problemelor privind bonitarea 
terenurilor si calcularea corecta 
a 	impozitului 	funciar, 
aprecierea pretului pamantului, 
etc. 

La actiune 2.5 de distribuit 1,5612 mm. lei (pe trel am) 	pentru 
vectorizarea materialului cartografic existent. 

Nu se accept:1 
Autorul 	nu 	a 	prezentat 
descrierea 	actiunii, 	inclusiv 
impactul economic si soial si 
care 	vor 	fi 	indicatorii 	de 
rezultat. 	Si 	respectiv 
argumentarea 	costurilor 	de 
implementare a actiunilor. 

Pentru obiectivul «Stoparea formelor active de degradare a invelisului 
de sol» este necesar de inclus si actiunea «Elaborarea proiectelor de 
organizare si amenajare antierozionald si hidrologica a terenurilor 

financiare 	 jar 	tabelului 

Nu se accepta. 
Nui argumentata propunerea 
autorului. 
Dat find faptul eft Programul 
de 	conservare 	si 	sporire 	a 
fertilitatii 	solurilor 	anii pentru 

agricole» cu mijloacele 	redistribuite 	conform 
de mai jos, vor fl expuse actiunele si Masurile a caror responsabil este 
Agentia prin intreprinderile sale subordonate. 

	

2011-2020, 	aprobat 	prin 
Hothrirea Guvemului nr. 626 
din 	20.08.2011 	in 	anul 	2020 
expith consideram ea nu este 
necesar initierea altar proiecte 



noi, tinind cont ca Agenda 
mentioneaza a la circa 150 
obiecte nu sunt finalizate 
lucrarile. De asemenea, autorul 
nu a prezentat descrierea 
actiunii, inclusiv impactul 
economic si social si care vor fi 
indicatorii de rezultat. $i 
respectiv 	argumentarea 
costurilor de implementare a 
actiunilor.  

Majoritatea 	solurilor 
utilizate in agricultura sunt 
destructurate prin dehumificare 

tasare. Agricultura practicata 
la cernoziomuri poate fi 
durabila, sustenabila sau viabila 
numai in conditille unui bilant 
neutru sau pozitiv al humusului. 
Cernoziomurile, cota carora 
constituie 70 % din invelisul de 
sol, 	datorita 	exploatarii 
indelungate, rara respectarea 
asolamentelor. tehnologiilor de 
cultivare a plantelor etc., au 
degradat, in deosebi prin 
dehumificare, secatuire in 
elemente 	 nutritive, 

La actiunile 4.1 si 4.2 consideram exagerate mijloacele financiare 
alocate, deoarece IPAPS Dimo in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 668/1995 detine in folosinta terenuri agricole unde dupa statutul 
organizatiei este obligata de a efectua cercetari in domeniu. 
Argumentarea: Metode de implementare a masurilor propuse nu sunt 
dare. Din argumentarea actiunii reiesa, cà IPAPS „Nicolae Dimo" va 
presta servicii de testare i elaborare a cartogramelor de incorporare 
pentru detin'atorii de teren. 
Atunci nu este clar: 
- prin care metoda vor Ii selectati detinatori de terenuri si care 
beneficiul statului sau intregii societatii in cazul dat; 
- de ce din bugetul de stat urmeaza a fi alocate niste surse financiare 
pentru lucrari de fertilizare pe terenurile proprietate privata si de cind 
statul efectueaza asemenea investestitii. Totodata, asemenea rnasuri de 
sprijin si posibilitati de finantare sum realizate de AIPA (Agenda de 
Interventie si Plati pentru Agricultura) prin diferite programe de 
	sustinerea agricultorilor.  



destructurare i compactare 
secundara. Cea mai efectiva 
masura de stopare a degradarii 
lor si de sporire a fertilitAiii este 
fertilizarea organica. 
Totodata,' la fermele de porcine 
si bovine este problema 
utilizarii dejectiilor lichide 
solide. Actiunea respectiva este 
precedata de studiul agochimic 
at 	solului 	(pasaportizarea 
campurilor) si elaborarea 
cartogramelor de optimizare a 
nutritiei minerale prin aplicarea 
ingrasamintelor 	organice. 
I ntroducerea 	ingrasatnintelor 
organice va Ii efectuata in 
forma solid si lichida folosind 
tehnica agricola (tractoare, 
cistern& i remorci pentru 
transportare i imprastiere). 

Rezultatele obtinute vor 
contribui la sporirea fertilitatii 
solurilor, respectiv majorarea 
recoltelor culturilor agricole, 
respectiv 	eficientizarea 
producerii la culturile de camp. 
De asemenea, evident avem  

Astfel, consideram oportun ca lucearile de fertilizare organic pentru 
aplicarea tehnologiilor conservative de lucrare a solurilor sa fie 
executate pe a cite 10 ha conventionale in cele trei zone ale republicii: 
Sud, Centru, Nord in care executarea lucrarilor va tine de I.S. PSIF 
(80%) si IPAPS Dimo (20%) pentru a executa investigatii si prezenta 
recomandarile de utilizare a deseurilor organice, find necesare pentru 
acest scop maximum 1 mln.lei. 



ecologizarea producerilor la 
culturile de camp si in 
zootehnie 	prin 	utilizarea 
deseurilor organice. Respectiv, 
activitatea rurala devine mai 
atractiva, ce contribuie la 
mentinerea fortei de munca in 
cadrul rural si stoparea 
migratiei 

In rezultat vor fi 
efectuate lucrari de fertilizare 
pe circa 3300 ha (anii 2017-
2019). Postactiunea fertilizarii 
organice are o durata de 4-6 
ani. De asemenea, vor fi 
elaborate recomandari de 
utilizare a deseurilor organice 
a procedeelor tehnologice 
pentru culturile de camp. 

Cresterea preturilor la 
ingrasamintele minerale a 
majorat eficacitatea utilizarii 
ingrasamintelor organic; este 
eficienta transportarea lor pond 
la 14-16 km. Fertilizarea unui 
hectar cu 40-60 tone de deseu 
organic transportat la 8 km 
costa circa 6400 lei (tarife 



elaborate de Institutul National 
de Cercetki Economice), care 
respectiv 	optimizeaza 	nutritia 
plantelor, 	spore5te 	fertilitatea 
solurilor pe durata de 4-6 ani. 
Se propune ca 20-30 % din 
costul 	acestei 	masuri 	sä 	fie 
suportat de la bugetul de stat, 
iar 70 % din contul detinAtorilor 
de term_ 

Astfel, se planifica pentru 
efectuarea 	lucrkilor 	date 	pe 
circa 	3300 	ha 	5i 	necesarul 
mijloacelor financiare in acest 
sens este de 3600000 lei, 30 % 
din 	costul 	fertilizkii. 
Mijloac,ele 	financiare 
planificate 	vor 	fi 	utilizate 
pentru depozitarea 5i pregAtirea 
de5eurilor 	in 	locurile 	de 
decantare, 	compensarea 
energiei electrice la fractionarea 
de5eurilor, 	cartografierea 
agrochimicii 	5i 	la 	elaborarea 
recomandArilor 	de 	utilizare 	a 
dewurilor 	organice 	5i 	a 
procedeelor tehnologice. 



Totodata 	Va 	prezentarn 	i 	versiunea 	notei 	informative 	pentru 
obiectivul nr.3, care este 
necesar de substituit in nota informativa generala i anume: 
« 3. Stoparea formelor active de degradare a invelisului de sol. 

Nu se accept& 
Dat find faptul ca Programul 
de 	conservare 	i 	sporire 	a 
fertilitatii 	solurilor pentru anii 

3.1 	Elaborarea 	proiectelor 	de 	organ izare 	si 	amenaja re 2011-2020, 	aprobat 	prin 

antierozionala si hidrologici a terenurilor agricole. Hotarirea Guvemului nr. 626 
3.1.1. 	Proiecte 	— 	tehnice 	— 	Sistemul 	complex 	de 	protectie din 20.08.2011 	in anul 2020 
antierozionala a solurilor se realizeaza prin proiecte de organizare 0 expira consideram cä nu este 
amenajare antierozionala a mo0ilor comunelor, bazinelor acvatice 0 necesar initierea altar proiecte 
cuprind urmAtoarele actiuni 4i masuri: noi, 	tinind 	cont 	ca 	Agentia 
a) Elaborarea 	i finalizarea proiectelor cu destinatii 	antierozionale 	i mentioneaza ca la circa 	150 
amenajarea terenurilor agricole, protejarea localitatilor §i stabilizarea obiecte 	nu 	sunt 	finalizate 
formarii ravenelor; 
b) Sistemul de evacuare dirijata a surplusului de apa luviala de pe 
versanti; 
c) Constructii Hidrotehnice (lacuri de acumul are); 
d) Drenarea-desecarea solurilor arabile cu exces de umiditate; 
e) Curatirea albiilor riurilor midi. 

lucrarile. 

Proiectele tehnice se elaborean pe ban Legii Nr. 163 din 09.07.2010 
privind autorizarea in constructii 	a Republica 	Moldova. 	Pentru 
proiectarea lucrarilor sum necesare — 3mln. lei. 
lmpactul economic si social: Rezultatele obtinute dupa 	elaborarea 
proiecteloriehnice va contribui la: 
a) Protejarea i amenajarea terenurilor agricole; 
b) Protectia solurilor de eroziune; 
c) Protejarea localitatilor de inundatii §i formarea ravenelor; 
d) Acumularea apei pentru irigare duce la ridicarea 	productivitatii 
solurilor in perioada de secen 



3.2. Sistemul de evacuare dirijati a surplusului de apa pluviala de 
pe versant; —360 ha. Prognozat —4590 mu i lei. 

Descrierea actiunii. 
Eroziunea 	solurilor 	este 	factorul 	principal 	de 	degradare 	a 

invelisului de sot al Republicii Moldova, care duce la agravarea 

sectorului 	agricol in 	tara: 	are 	loc innamolirea 	si 	poluarea 

bazinelor 	acvatice 	si 	terenurilor 	din 	depresiuni, 	se 	distrug 

drumurile, 	constructiile, 	instalatiile 	Si 	constructiile 

A 	Nu se accept& 
In 	opinia 	specialistilor 	I. 

P."Institutul 	de 	Pedologie, 

Agrochimie 	si 	Protectie 	a 

Solului 	"Nicolae 	Dimo" 

lucrarile 	date 	nu 	duc 	la 
conservarea, sporirea fertilitatii 
solurilor si nu au impact asupra 

hidroameliorative. conservarii si sporirii fertilitatii 

Sistemele de evacuare dirijata a suprafetelor de apa pluvialA de pe 

versanti sunt necesare: 

solurilor. 

- micsorarea proceselor de eroziune a solului, ce duc la spalarea 
solului fertil cu formarea ripelor si excluderea terenurilor din circuitul 
agricol. 
- repartizarea folosintelor agricole pe versanti in conformitate Cu 
conditiile de relief si pedoclimatice, orientarea solelor pe directia 
generala a curbelor de nivel; 
- stabilirea unei retele de canale pentru evacuarea dirijata a surplusului 
de apa de pe versanti si prevenirea eroziunii in adancime; 
- stabilirea unei retele optime de drumuri tehnologice, amplasarea tor 
corectA pe pante; 
- 	efectuarea 	amenajkilor 	fitoameliorative 	(intiintarea 	perdelelor 
forestiere, inierbarea sau impadurirea versantilor cu inclinare mai 
mare de 200. transformarea in fanete a terenurilor putemic erodate); 
- 	implementarea 	agrotehnicii 	antierozionale, 	efectuarea 	lucrarilor 
agrotehnice pe directia generala a curbelor de nivel; 	cultivarea 
culturilor agricole in fa'sii alternative cu benzi inierbate; asolamente 
antierozionale; 



a - combaterea eroziunii in affincime prin amenajarea corespunzAtoare 
ravenelor; 
- stabilizarea alunecarilor de teren. 
MAsurile principale de prevenire §i combatere a alunecArilor de teren 

sunt unnatoarele: 
1. construirea canalelor de evacuare rapidal a apei pluviale; 

2. drenarea terenurilor prin diferite metode; 
3. captarea izvoarelor de coasta; 
4. impadurirea terenurilor afectate sau care pot fi afectate. 

Impactul 	economic 	si 	social: 	Rezultatele 	obtinute 	in 	urma 

constructiei sistemelor de evacuare vor avea un efect pozitiv, atit 

ecologic, cit 	i economic, luind in consideratie rolul important pe care 

le au. 
Sistemele de evacuare dirijata au un rol important la mic§orarea 
proceselor de eroziune a solului, formarea ravenelor 	i excluderea 

terenurilor din circuitul agricol. 
La efectuarea lucrarilor: 
- 	Combaterea 	eroziunii 	§i 	consolidarea 	ripelor 	in 	hotarele 

administrativ 	— 	teritoriala 	ale 	s. 	Giurgiule§iti, 	r-nul 	Cahul 	se 

construiesc doua diguri — canal pe o lungime de 6 km, ce 
protejeaza satul de inundatii, este stopata formarea ravenelor in 
cre§tere. 
Se efectueaza lucrari la astuparea ripelor cc duc la prabgirea caselor 

de locuit. 
5. MAsuri hidrotehnice - antierozionale in hotarele administrativ — 
teritoriale ale s. Gotqti r-nul Cantemir, constructia canalului de 
retinere i evacuare a apei duce la 
protectia satului Gote§ti — 4 kin, satul este protejat de 	inundatie §t 



formare a ravenelor. 
Au fost astupate 3 ripi ce puneau in pericol casele de locuit. In urma 
efectuarii acestor constructii se vor proteja in jur de 50 gospodarii, $i 
circa 150 ha de teren agricol, mai multe portiuni de drum ce au rol 
important de a face legatura intre localitati $i raioane. 
Indicii de rezultat: Sistemul de evacuare dirijata a surplusului de apa 
pluviala de pe versanti constituie: 
a). Constructia digurilor de repnere $i evacuare a apei, cu o lungime 
de 9,8 km. 
b). Protejarea localitatilor $i a terenurilor agricole de inundatii — 380 
ha. 
c). Stabilizarea ravenelor. 
Argumentarea costurilor de implemetare a actiunilor: Pentru 
constructia sistemelor de evacuare dirijata a surplusului de apa 
pluviala de pe versanti este necesar- 4,29 mm. lei, care vor fi utilizati 
strict pentru constructia sistemelor de evacuare a apei: 
a) procurarea materialelor necesare. 
b) Intretinerea mecanizmelor. 
c) Procurarea carburantilor $i uleiurilor. 
d) Salarizarea lucratorilor. 
3.3. Constructii hidrotehnice Nu se accepta. 
3.1 	Se preconizeaza constructia a - 9 lacuri de acumulare; De 	asemenea, 	autorul 	nu 	a 
prognozat — 9.908 mm. lei. prezentat 	suficient 	descrierea 
Descrierea actiunii. actiunii, 	incl usiv 	impactul 
Lacurile de acumulare joaca un rol foarte important pentru agricultura economic $i social $i care vor fi 
i mediul inconjurator. Lacurile de acumulare se construiesc in ravene indicatorii de rezultat. Pentru ca 

$i vagauni cu destinatia $i stabilizarea eroziunii locale, reglementarea sa 	fie 	inlusa 	in 	Planul 	de 
maxima a debitului de apa, a ploilor torentiale si topirea zapezii, actiuni. 	Astfel, 	speciali$tii 	din 



protectia solurilor pretioase din vagauni de inamolire §i inundatii, 
protectia gospodariilor i localitatilor din preajma. 
Lacurile construite in reteaua de vagauni pot fi folosite pentru irigare, 
sectorul piscicol, alimentarea animalelor, §i adapostirea pasarilor, etc. 
Factorul principal la constructia lacurilor este acumularea humusului 
spAlat de pe terenurile agricole cu restabilirea la terenurile degradate 
dupa curatirea albiei lacurilor. 
Impactul economic §i social: Constructia lacurilor de acumulare este 
de o importantA majora, care are ca scop dezvoltarea agriculturii, 
restabilirea terenurilor degradate, protectia gospodariilor ci 
localitatilor din preajma. 
Se efecteaza lucrari la obiectele: 
- !yawn antierozionale in hotarele — administrativ teritoriale ale s. 
Bulboaca, r-nul Briceni: Iaz antierozional suprafata oglinzii 8 ha, cu 
un volum de acumulare a apei 40 /11n T113. 

Suprafata posibila irigarii — 100 ha. Terenuri protejate de eroziune §i 
introduse in circuitul agricol — 120 ha. 
-faun pentru ameliorarea i combaterea eroziunii in corn. Pirlita, r-
nul Soroca, laz antierozional suprafata oglinzii 34 ha, Cu un volum de 
acumulare a apei 140 mii 
Suprafata posibila irigarii — 140 ha. Terenuri protejate de eroziune §i 
introduse in circuitul agricol — 200 ha. 
-Reconstructia bazinului de acumulare in COM. Secareni, r-nul 
Hinces,ti. 
Suprafata bazinului de acumulare 4,93 ha, Volumul apei — 123 mu i M3, 
volmul posibil pentru irigare —80 mu i m', suprafata irigarii 120 ha, sol 
fertil pentru recultivarea terenurilor degradate — 50 ha, Protectia 
terenurilor agricole — 130 ha.  

cadrul I.P."Institutului de 
Pedologie, 	Agrochimie 
Protectie a Solului "Nicolae 
Dimo" sustin cA lucrarile date 
nu due la conservarea, sporirea 
fertilitAtii solurilor §i nu au 
impact direct asupra conservarii 

sporirii fertilitAtii solurilor. 



In urma efectuarii lucrArilor sus mentionate se creaza circa 200 locuri 
de munca, si va fi posibila dezvoltarea agriculturii modeme, si 
aplicarea noilor tehnologii de producere. 
Impactul economic si social: Constructia lacurilor de acumulare 
contribuie la: 
a) Pastrarea humusului cu restabilirea pe terenurile degradate; 
b) Stoparea eroziunii si protejarea localitatilor; 
Indicii de rezultat 
a) Acumularea 	humusului 	spillat 	de 	pe 	terenurile 	agricole 	cu 
restabilirea la terenurile degradate dupa curatirea iazurilor. 
b) Irigarea terenurilor agricole - 500 ha. 
c) Protejarea localifatile de ploi ambundente, a terenurilor agricole si 
pisunilor de inundatie - 1394 ha, si formarea ravenelor. 
Argumentarea costurilor de implemetare a actiunilor Pentru 
consfructia lacurilor de acumulare s-au prognozat — 9,154 min. lei, 
aceste surse financiare vor fi utilizate pentru: 
a) procurarea materialelor necesare. 
b) Intretinerea mecanizmelor. 
c) Procurarea carburantilor si uleiurilor. 
d) Salarizarea lucratorilor. 
3.4. Drenarea-desecarea solurilor arabile cu aces de umiditate Se accepa. 
3.4.1 Drenarea — desecarea solurilor arabile. Prognozat — 7,091 
min lei. 
Descrierea actin n ii. 
Principalele metode de desecare, elementele sistemelor de desecare-
drenaj, schemele de desecare. Argumentarea regimurilor ameliorative. 
Principiul de actiune a lementelor 
sistemelor de desecare-drenaj 	privind 	interceptia 	si 	transportarea 



apelor excedentare reesindu-se din procedeul de desecare. Principalele 
parti componente ale sistemelor de 
desecare-drenaj si destinatia [or. Coordonarea amplasarii elementelor 
sistemului de desecare - drenaj cu cerintele organiiifrii teritoriului 
mecanizArii agriculturii pe cimpuri. 
Reteaua de drumuri, constructille hidrotehnice pe terenurile desecate. 
In cadrul lucrarilor de imbunatatiri funciare din RM, 'um-Arlie de 
desecare - drenaj ocupa un loc deosebit prin implicatiile pe care le au 
asupra evolutiei si cant* solurilor. 
In conditii de clima secetoasa, cand terenurile agricole necesita cu 
stringentA irigatia, desecarea - drenajul este necesar pentru protectia 
terenurilor impotriva saraturarii secundare a solurilor. 
In conditii de climat umed, desecarea - drenajul trebuie sa determine 
producerea in stratul activ de sob, a unui raport optim intre aria si aer. 
Deci indiferent de categoria climatica a unui teritoriu, amenajarea lui 
hidroameliorativa necesita si lucrAri de desecare -drenaj. 
- Prin drenaj — desecare se intelege lucrarile aplicate Cu scopul de a 
colecta si evacua umiditatea excesiva din sol. 
Drenajul prezinta doua subdiviziuni: 
a) Drenaj de suprafata, care se ocupa Cu evacuarea excesului de 
umiditate de la suprafata terenului Si din stratul superficial de sob, 
folosind canale deschise. 
b) Drenaj subteran, care cuprinde lucrari avand drept scop controlul 
nivelului apei fleatice sau excesul de apa din profilul de so!, folosind 
sistemul de drenaj — colector cu tuburi perforate. 
Impactul economic si social: Drenarea — desecarea solurilor arabile 
are ca scop de a proteja terenurile agricole de excesul de umiditate, si 
gospoctariile agricole de inundatii. 



a) Lucrart ameliorative in lunca riului Bic in hotarele administrativ - 
teritoriale ale or. Anenii Noi si s. Socoleni, raionul Anenii Noi, 
curatirea i adincirea canalului de evacuare a apei, cu o lungime de 5,4 
km, introduse in circuitul agricol -340 ha. 
b) Lucrari ameliorative in hotarele administrativ - teritoriale ale corn. 
Bobeica, raionul Hincesti, curAtirea si adincirea canalului de evacuare 
a apei, cu o lungime de - 4 km, sunt protejate terenuri agricole - 138 
ha, case de locuit 4. 
Indicii de rezultat 
Constructia si curatirea canalelor de desecare si evacuarea apei de pe 
terenurile supraumeditate si introduse in circuitul agricol pe suprafata 
-680 ha, cu o lungime de - 18km. 
Argumentarea costurilor de implemetare a actiunilor: 
Pentru drenarea-desecarea solurilor arabile cu exces de umiditate sunt 
necesare 7091 mu i lei, aceste surse financiare vor fi utilizate pentru: 
a) procurarea materialelor necesare. 
b) Intretinerea mecanizmelor. 
c) Procurarea carburantilor si uleiurilor. 
d) Salarizarea luciatorilor.  
3.5 Curatirea albiilor riurilor mid. 
3.5.1 Cud-likes albiilor riurilor mid, 
Prognozat - 7,411 mm. lei, I ungimea - 9,3 km. 
Descrierea actiunii. 
In prezent majoritatea riurilor mid i sum indmolite, impinzite de 
vegetatii ce pune obstacol la evacuarea apei. 
In perioada cadent averselor putemice de ploi c,e se petrec in fiecare 
an , cantitatea de precipitatii constitute pina la 40,2 mm pe o perioada 
de 24 ore (52% din norma lunara). 

Nu se accept 
In Planul de actiuni privmd 
implementarea Programului de 
conservare i sporire a 
lèrtilitMii solurilor pentru anii 
2017-2020 	prezentat pentru 
examinare i avizare s-a propus 
excluderea 	unor 	lucrari 
concrete s,i anume: defrisarea 



Aversurile de ploi cu asemenea cantitati de precipitatii se considera 
fenomen periculos (date serviciului Hidrometeorologic de Stat) sint 
inundate terenurile agricole, pitsuni $i gospoddriile din localitati. 
Impactul economic si social: Efectuarea lucrarilor de curatire a 
albiilor riurilor mici, are ca scop apArarea contra inundatiilor a 
centrelor populate $i a teritoriilor riverane find de o importanta 
economicA $i sociala. 
Efectuarea lucrarilor de curatire adincire a riurilor mid: 
a) Masuri ameliorative in hotarele administrativ — teritoriale ale corn. 
Pirjolteni i Lozova, raionul CalArasi, curatirea $i adincirea riului 
Bucovair  $i Racatau pe lungime de 34 km. Introduse in circuitul 
agricol - 400 ha. 
b) Riul Cogilnic — corn. Loganesti — Stolniceni sau efectuat lucr'ari pe 
o lungime de 27 km sunt protejate terenuri agricole 300 ha, 400 - 
gospodArii tarane$ti; 
c) Riul Vatici — sau efectuat lucrari pe o lungime de 4 km, sunt 
protejate 30 case de locuit, 40 ha — pasuni. 

Indicii de rezultat. 
Evacuarea apei de pe terenuri agricole i pasuni $i introduse in 
circuitul agricol. 
Protectia terenurilor agricole de inundatie — 895 ha. 
Evacuarea apei din sistemele de drenaj. 
Protejarea localitatilor $i gospoddriilor. 
Evacuarea apei din cana le de desecare. 
Astfel, ohiectivele lucrarilor de regularizare $i consolidare a albiilor 
sunt: 
• a Ararea malurilor i protectia constructiilor situate in vecindtate de 

plantatiilor 	multianuale, 
constructia iazurilor, curatirea 
albiilor riurilor mid, etc. din 
considerentul a in cadrul 
evaluArii unor obiecte in opinia 
specialistilor din cadrul I. P. 
"Institutului de Pedologie, 
Agrochimie $i Protectie a 
Solului "Nicolae Dimo" 
lucratile date nu duc direct la 
conservarea $i sporire fertilitAtii 
solurilor. 



actiunea de eroziune a apei; 
• apararea constructiilor de traversare peste rauri (poduri, apeducte, 
sifoane) de subspalaui, eroziuni sau ocolire; 
• realizarea conditiilor necesare pentru buna functionare a diferitelor 
lucrari hidrotehnice proiectate pe rand; 
• sporirea capacitatii de transport a albiilor pentru evitarea 
inundatiilor, realizarea coborarii nivelului apelor subterane si 
desecarea regiunilor; 
• amenajarea albillor torentiale; 
• apararea contra inundatillor a centrelor populate si a teritoriilor 
riverane. 
Argumentarea costurilor de implemetare a ac(iunilor: 
Pentru realizarea lucrarilor curatirea albiilor riurilor mici sunt 
necesare surse financiare — 7,411 mm. lei, aceste surse financiare vor 
fi utilizate pentru: 
a) procurarea materialelor necesare. 
b) Intretinerea mecanizmelor. 
c) Procurarea carburantilor si uleiurilor. 
d) Salarizarea lucratorilor» . 
In contextual celor expuse, solicitam eliminarea neclaritatilor prin 
substituirea propunerilor inaintate in prezentul aviz, dupa care Agentia 
va sustine Proiectul Planului de actiuni privind implementarea 
Programului de conservare i sporire a fertilitatii solurilor peritru anii 
2017-2020. 

Viceministru lurk USURELU 
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