
Nota informativa 

la proiectul hotararii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de actiuni privind 
implementarea Programului de conservare si sporire a fertilitatii solurilor 

pentru anii 2017-2020 

Temeiul elaboradi proiectului hotaririi Guvemului Cu privire la aprobarea Planului 
de actiuni privind implementarea Programului de conservare si sporire a fertilitatii solului 
pe anii 2017-2020, este executarea pct. 2 din Hotarirea Guvemului nr.626 din 20 august 
2011 „Cu privire la aprobarea Programului de conservare si sporire a fertilitatii solului 

pentru anii 2011-2020". 
De asemenea, informam cd in scopul implementarii Programului de conservare 

sporire a fertilitatii solurilor pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotarirea Guvemului nr. 
626 din 20 august 2011, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare in comun cu 
Agentia Relatii Funciare si Cadastru elaborena o data la trei ani Planul de actiuni privind 
implementarea Programului nominalizat. Dupa care, anual Agentia elaboreaza Lista 
obiectelor i mijloacelor financiare in scopul realizarii Planului de actiuni i o coordoneaza 
cu Mirtisterul. Listele date se aproba anual de cane Guvem. 

In acest context, referitor la realizarea Planului de actiuni privind implementarea 
Programului de conservare i sporire a fertilitatii solului pe anii 2014-2016, aprobat prin 
Hotarirea Guvemului nr.138 din 24.02.2014, conform informatiei prezentate de institutiile 
responsabile de implementarea Programului au fast realizate urmatoarele: 

I. Obiectivul privind crearea i perfectionarea hazel tehnicoltiintifice pentru 
asigurarea implementarii rezultatelor lucrarilor de imbunatatiri funciare i actualizarea 

permanenta a acesteia. 
Au fost organizate 4 seminare raionale in cadrul carora au fost instruiti un sir de 

specialisti din agriculturA. Astfel, au fost editate instructiuni metodice, recomandari, 
monografii privind protectia, ameliorarea si utilizarea durabila a solurilor, inclusiv in 

conditiile de irigare a terenurilor agricole. 
2. Obiectivul privind crearea sistemului informational al calitatii solurilor, 

actualizarea permanenta a hazel de date. 
Obiectivul dat stabileste nemijlocit prioritatea de creare a sistemului informational al 

solurilor. Acesta urmeaza sä asigure transparenta datelor tinute de institutiile 
statului si sa faciliteze accesul la informatia completa, veridica despre indicii si parametrii 
principali ai solului, inclusiv bonitatea lui. in prezent, a fost elaborat i aprobat cadrul 
legal in acest sens. De asemenea, a fost procurat sofwtul privind functionarea sistemului 
dat, a fost elaborat si aprobat caietul de sarcini pentru sistemul dat, georefentierea imaginii 

de rastru pentru intreg teritoriul RM. 
3. Obiectivul privind stoparea formelor active de degradare a invelisului tie sol pe o 

suprafata de 100 mii ha terenuri agricole. 
Urmare a realizarii obiectivului dat au fost 1ndeplinite luclari de desecare a 

terenurilor supraumede pe o suprafata de 773,00 ha cu includerea lor in circuitul agricol, 
lucrari tehnice de cultivare pe o suprafata de 646,00 ha ce permit includerea acestor 
terenuri in circuitul agricol, efectuate lucrari de definitivare a constructiei a 16 iazuri 
antierozionale cu oglinda apei de 84,00 ha care vor proteja uncle localitati de inundatii si 
vor permite irigarea a circa 1040,00 ha terenuri agricole, curatirea a 10,00 km canale de 
desecare, 18,50 km a albiilor riurilor mid care reduc nivelul apelor subterane, i ca 



rezultat, protejeaza terenurile agricole contra eroziunii 1500,00 ha, jar contra inundatiilor 

4000,00 ha. 
De asemenea, a fost elaborate doua lucrtiri tehnico-stiintifice, inclusiv „Evaluarea 

monitoringului aluvisolurilor irigate postmlastinoase argiloase din lunca Nistrului inferior" 
„Evaluarea impactului tehnologiilor conservative de lucrare a solului mini-til si no-ti!". 

Scopul principal al carora este instituirea monitoringului pedologic pe terenurile frigate si 
studierea influentei tehnologiilor mini-til l no-til asupra starii de calitate a solurilor si 

asupra roadei. 
4. Obiectivul privind aplicarea ma'surilor de conservare 	sporire a fertilitalii 

solurilor pe o suprafatet de 100 mii ha. 
In prezent producatorii agricoli au constientizat despre necesitatea implementarii 

noilor tehnologii (mini-til si no-till) din agricultura. Astfel, la moment, 30 de agent' 
economici implementeaza cu succes aceasta tehnologie pe o suprafata de cca 139,70 mui 
ha terenuri agricole, in toate regiunile tarii, preponderent insa in zona de nord, fapt care a 

condus la economisirea a cca 2 mil. litri motorina sau 34 mil. lei. 

Tinind cont ca Planul de actiuni privind implementarea Programului de conservare si 
sporire a fertilitatii solului pe anii 2014-2016, aprobat prin Hotarirea Guvemului nr.138 
din 24.02.2014 se finalizeaza, propunem aprobarea unui nou Plan de actiuni pe anii 2017- 

2019. 
Scopul acestuia consta in realizarea masurilor de stopare a degradarii si de sporire a 

fertilitalii solurilor prin modemizarea si extinderea sistemului de imbunatatiri funciare, 
implementarea tehnologiilor modeme si a practicilor agricole prietenoase mediului. 

Astfel, in proiectul de hotarire a Guvemului pentru aprobarea Planului de actiuni 
privind implementarea Programului de conservare si sporire a fertilitatii solurilor pentru 
anii 2017-2020, conform obiectivelor stabilite in Program propunem urmatoarele masuri: 

Obiectivul nr.l. Crearea $i perfectionarea bazei tehnico-stiinfifice pentru 

asigurarea implementarii rezultatelor lucrdrilor de imbundtd firi funciare pine in anal 

2019 fi actualizarea permanenttl a acesteia. 
Astfel, conform obiectivului dat institutiile de cercelari vor elabora procedee 

tehnologii perfonnante, instructiuni metodice, recomandari, norme si reglementari tehnice 
pentru utilizare la elaborarea proiectelor lucrarilor de ameliorare a solurilor degradate. 
Dupa care vor fi intreprinse actiuni privind instruirea i reciclarea specialistilor in 
agricultura, scolarizarea si informarea populatiei. De asemenea, se prevede expertizarea 
proiectelor lucarilor de imbunatatiri funciare de cave institutiile de cercetari de profil. 

Masura 1.1. Reglementarea tehnicd privind pretabilitatea solurilor fi calltatea 

apelor pentru irigatie. 
Descrierea aqiunil. Conditiile din anii secetosi au fast destul de nefavorabili pentru 

agricultura. Seceta care persista in urma schimbarilor climaterice cauzeaza prejudicii 
foarte marl economiei nationale. Teritoriul Republicii Moldova conform datelor statistice 
este afectat de secete (o data in 3-4 ani), iar in zonele de sud-fiecare al 2-lea an. Sistemele 
de irigare stint exploatate de mai bine de 35-50 de ani. Conform unei evaluarii prealabile 



cca 60 I% din sisteme trebuiesc reabilitate, (stint afectateyompele, sistemele electrice si 
panourile de comandA, bazinele, conductele de apa s. a.). In prezent sunt frigate mai putin 
de 10% din terenurile agricole, care ar putea fi irigate. 

Luind in consideratie conditiile climaterice din Republica Moldova, irigatia este 
principala masura eficientA de optimizare a regimului de urniditate a solului in perioada de 
vegetatie a plantelor. Aplicarea irigatiei pe solurile cemoziomice, care alcatuiesc circa 
70 % din fondul irigational al Republicii a generat probleme majore asupra solurilor, 
tinind cont de calitatea apei folosita la frigate. Cele mai importante suite de al:A pentru 
irigare stint riurile Nistru i Brut. Gradul de mineralizare a apelor in aceste riuri constituie 
0,4-0,7 gil, acestea se caracterizeazA cu reactie neutra spre slab alcalinica, jar compozitia 
chimicd este favorabild. Utilizarea indelungatd a acestora la irigare are un impact negativ 
asupra decalcificArii partiale a stratului i maririi compacitatii acestuia. De asemenea, se 
practica irigarea si din alte suite de apa: bazine acvatice, riulete mid, iazuri s.a. Doar cã 

acestea au tin grad de mineralizare de circa 1,5-3,0 g/1. Utilizarea acestora la irigare duc la 
degradarea solurilor prin salinizare sau solonetizare secundarA. 

Deci, potentialul productiv al fondului fimciar al Republicii Moldova este limitat de 
regimul de umiditate. Conditiile climaterice sunt nestabile iar evaporatia depaseste 
precipitatiile acumulate in sot. in consecintA acesti factori reduc esential productivitatea 

solurilor . 
In concluzie, o analiza preliminara a oamenilor de stiinta din domeniu, ce tine de 

pretabilitatea solului pentru irigare i calitatea apelor la irigare, a identificat necesitatea 
clarificarii regimului juridic a acestora ce ar impune unele mAsuri si cerinte de folosire a 
apelor la irigarea terenurilor agricole. 

Impactul economic i social: Rezultatele obrinute ca urmare a cercetarilor stiintifice 
vor constitui bra reglementArii indicatorilor de evaluare a pretabilitatii solurilor la irigare, 
indicatorilor de evaluare a calitAtii apei la irigare, evaluru-ii fertilitatii efective a solului si 
optimizarea regimurilor nutritive pentru obtinerea recoltelor programate. Determinarea 
insusirilor si aprecierea pretabilitatii solurilor va contribui la utilizarea rationalA a solurilor 
frigate sub diferite culturi agricole. Indicii statistici etalonati ai insusirilor acestora vor fi 
utilizati la diagnoza cemoziomurilor irigate in procesul de cartografiere pedologica a 
terenurilor pentru elaborarea unui sistem corect de masuri pedoameliorative. 

Elaborarea, in complex a mAsurilor pedoameliorative, pot avea efect at& ecologic, 
cat si economic, care vor contribui la pAstrarea pe termen lung a starii de calitate a acestor 
soluri i majorarea capacitatii lor de productie cu cca 20 la suta. 

Sarcini specifice: Momentele cheie ce urmeazá sá fie reglementate sunt descrierea 
(i) indicatorilor de evaluare a pretabilitAtii solurilor la irigare, (ii) indicatorilor de evaluare 
a calitatii apei la irigare, (iii) evaluarii fertilitAtii efective a solului si optimizarea 
regimurilor nutritive pentru obtinerea recoltelor prognunate. 

Indicator de rezultat. Elaborarea Reglementarii date are drept scop protectia 
resurselor de sol si a functionalitatii acestora in conditii de irigatie prin instituirea 
monitoriungului pedoameliorativ. 

Argumentarea costurilor de implementare a aciiunilor. Pentru elaborarea 

Reglementarii nominalizate este planificat circa 150,00 mu i lei pentru procurarea 

materialelor ctiintiflce, deplasari in teritoriu etc. 
1Vlasura 1.2. Elaborarea instrucliunii privind ceriniele pentru executarea $i 

administrarea lucrarilor de combatere a eroziunii solului prin implementarea 
proiectelor lucrarii interioare de combatere a eroziunii. 



Descrierea acliunit Eroziunea este factorul principal de degradare a solurilor 
dedertificare a terenurilor agricole. Prejudiciul cauzat de eroziunea solurilor i calculat 
confom pierderilor recoltei culturilor agricole constituie circa 600 mil. lei. Acesta se 
calculeaza prin pierderile solului fertil, spdlat de pe versanti, i constituie 21 mil. toane de 
sol, ceea ce echivaleazà cu distrugerea completa in fiecare an a circa 1600,00 ha de 
cemoziom cu profil intreg. Daunele rezula din pierderile anuale a acestei mase de sol 
fertil §i constituie circa 1,5 miliarde lei. 

Tinind cont de cele expuse sarcinile principale ale actiunii date sunt urmatoarele: 
a) aprecierea cauzelor intensificArii proceselor de eroziune; 
b) clasificarea proceselor erozionale in conformitate cu pericolul i prejudiciul 

posibil; 
c) perfectionarea sistemului de clasificare a solurilor erodate pentru cadastrul di 

monitoringul funciar, bonitarea corecta a solurilor de diferit grad de eroziune i aprecierea 
volumului mdsurilor antierozionale; 

d) elaborarea metodologiei cartografierii pedologice a terenurilor cu complexe de 
soluri erodate di intocmirii Mid respective; 

e) elaborarea metodologiei intocmirii hartilor pericolului erozional cu luarea in 
consideratie a gradului de afectare a terenurilor de eroziune, inclinatiei terenului, 

conditiilor zonale climatice; 
1) divizarea lucrArilor de combatere a eroziunii solului in cloud grupuri: (i) lucrari de 

combatere a eroziunii de interes general; (ii) lucrAri interioare de combatere a eroziunii di 
aprecierea responsabililor de administrare; 

g) aprecierea continutului lucrarilor de combatere a eroziunii de interes general, a 
organizatiilor pentru elaborare a documentatiilor tehnice (proiectare), asistenta tehnica la 
executarea, expertiza, darea in exploatatie di intretinerea lucthrilor; 

h) aprecierea continutului him-ardor interioare de combatere a eroziunii, a 
organizatiilor pentru elaborare a documentatiilor tehnice (proiectare), asistenta tehnica la 
executarea, expertiza, darea in exploatatie di intretinerea lucrarilor. 

Impactul economic si social: Efectuarea lucrarilor pentru combatere a eroziunii 
solului va micdora treptat pierderile de pe suprafata terestra a caritatilor imense de sol 
fertil. Cu scurgerile fractiei solide de sol anual se pierd cca 50 mii tone de azot, 34 mii 

tone de fosfor, 597 mu i tone de potasiu (prejudiciul anual constituie cca 9-10 mm n de lei). 

Astfel, se va ameliora starea ecologic& pe teritoriul Republicii, imbunatAti calitatea apelor 
de suprafata di subterane, majora volumul productiei agricole in Tara cu cca 30 %. De 
asemenea, va credte veniturile di se va imbunatati starea sociald a populatiei. 

Sarcini specifice: Momentele cheie ce urmeaza sä fie reglementate sunt: 

a) stabilirea (descrierea) continutului lucrArilor de combatere a eroziunii de interes 
general care au ca scop organizarea antierozionala i hidrologicd a teritoriului (crearea 
retelei principale de canale, debudee di drenuri, Cu lucrdrile de artA aferente folosita pentru 
dirijarea di evacuarea apelor de pe versanti; 

b) efectuarea lucrdrilor de combatere a eroziunii solului in adAncime di de corectare 
a torentilor, inclusiv nivelarea ogadelor i ravenelor active, precum di lucraxile 
fitoameliorative pentru regularizarea scurgerii apelor di fixarea acestor formatiuni; 

c) crearea retelei de drumuri principale ce se amenajeala in scopul prevenirii 
procesului de eroziune a solului, regularizarii scurgerii apelor pe versanti i intretinerii 
lucrarilor de combatere a eroziunii solului; d) efectuarea lucrdrilor pentru combaterea 

alunecdrilor de teren); 



d) stabilirea (descrierea) continutului lucrarilor interioare de combatere a eroziunii 
(efectuarea lucrarilor agrotelmice i pregatirea patului germinativ pe pante); 

e) structura culturilor agricole pe versanti cu luarea in consideratie a gradului lor 
diferit de protectie asigurat solului; 

f) implementarea asolamentelor antierozionale; 
g) utilizarea culturilor protectoare intermediare; 
h) cultivarea culturilor agricole in fisii alternative pe curbe de nivel; 
i) cultivarea culturilor agricole in fi§ii alternative sau fisii alternative si benzi 

inierbate dea curmezisul pantei; 
j) crearea in jurul cimpurilor a fisiilor de ierburi perene in partea inferioara a 

cimpurilor pentru retinerea scurgerilor, k) modelarea — nivelarea araturii pentru lichidarea 
roaielor si rigolelor. 

Indicator de rezultat. Elaborarea instructiunii are drept scop crearea hazel tehnico- 
§tiintifice pentru executarea i administrarea lucrarilor de combatere a eroziunii solului. 

Totodata, vor fi identificate mijloace financiare externe pentru elaborare si 
implementare a 6 proiecte tehnice ce vor include lucrari de organizare antierozionala si 
amenajare hidrologicä a teritoriului in colaborare cu detinatorii de teren. 

Pentru elaborarea instructiunii date se planifica circa 240,00 mu i lei. 

Masura 1.3. Elaborarea Regulamentului de procedure's  privind activitatea in 

domeniul intbuntitalirilor funciare. 
Descrierea acilunit In scopul aplicarii uniforme a calcularii notei de bonitate 

pentru terenurile agricole, cercetarilor pedologice, introducerii de date in sistemul 
informational si validarii informatiei etc., este necesar de elaborat Regulamentul de 

procedura privind activitatea in domeniul imbunditatirdor funciare. 
Regulamentul dat va reglementa modul si conditiile de certificare a pedologilor in 

drept sa execute lucrari pedologice a speciali§tilor din domeniul hidroameliorare. 
Scopul certificarii este controlul asupra capacitatilor profesionale ale pedologilor si 

aptitudinea lor de a le aplica in practica la calcularea notei de bonitate, cercetarilor 
pedologice, lucrarilor de ameliorare, lucrarilor landsaftologice complexe, etc. 

Impactul economic si social. Regulamentul dat va constitui baza 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 ameliorare, etc. 
Sarcini specifice. Momentele cheie cc urmeaza a fi reglementate in Regulamentul 

dat sunt: 
1. Dispozitii generale. 
2. Conditiile pentru certificarea specialistilor din pedologie si hidroameliorare. 

3. Atributiile comisiei de calificare a pedologiei i hidroameliorare. 

4. Modul de certificare a specialistilor din pedologie si hidroameliorare. 

5. Examenul de calificare. 
6. Sedintele comisiei de calificare. 
7. Certificatul de calificare. 
8. Respingerea cererii de acordare a certificatului de calificare. 
9. Retragerea certificatului de calificare. 
10. Eliberarea i evidenta certificatului de calificare. 



Indicatori de rezultat. Elaborarea Regulamentului dat are ca scop certificarea 
specialistilor din domeniul imbunatatirilor. Pentru elaborarea Regulamentului dat se 
planifica circa 150,00 mu i lei. 

Masudle 1.3.1. i 1.3.2. Elaborarea fi aprobarea Regulamentului privind 
evaluarea cabala invelisului de sol al terenurilor yi Elaborarea metodologiei privind 
clasificarea solurilor yi cakularea notei de bonitate. 

Descrierea ac(iunii. in scopul asigurarii aplicarii uniforme a clasificArii solurilor si 
calculArii notei de bonitate pentru efectuarea cercetarilor pedologice a terenurilor agricole 
este necesar de elaborat o metodologie unica privind studiului pedologic la scara detailatcl 

5i ulterior de elaborat i aprobat Regulamentul de procedura. 
Elaborarea si aprobarea Regulamentului mentionat este necesar in scopul 

reglementarii procedurii de efectuare a cercetarilor pedologice a solului terenurilor 
agricole, tinind cont ca pina in prezent nu exist& un act normativ in acest sens. 

Exploatarea intensiva a resurselor de sal a condus in ultimele decenii la degradarea 
accelerata a acestora. Principalele forme de degradare a invelisului de sal in Republica 
Moldova sunt: eroziunea prin apa, dehumificarea, solonetizarea i salinizarea secundara a 
solurilor la irigatie 	Procesele de degradare i nerespectarea tehnologiilor agricole au 
condus la scaderea capacitatii de productie a solurilor cu cca 50 %. In rezultatul degradarii 
fizice, chimice si biologice, starea actuala de calitate a solurilor agricole ale Republicii 
Moldova este nesatisfacatoare pe cca 90 %, iar pe 10 % - critica. 

In prezent se utilizeaza medode de cercetare pedologica elaborate in anii 80. Reesind 
din particularitatile contemporane §i situatia actuala din Tara (schimbarea formei de 
proprietate a terenurilor, parcelarea exesiva a lor, influienta ridicata a factorului antropic 
asupra proceselor pedogenetice, s.a.) este necesar elaborarea unei noi metodologii la scara 
detaliata cu utilizarea tehnologiilor modeme geoinformationale. 

De asemenea, elaborarea metodologii va sta la baza prognozei i planificarii utilizarii 
economice a terenurilor agricole prin indicatorii naturali i geografici, socio-economici ale 
teritoriului, adoptarii unui set de masuri pentru utilizarea efectiva a terenurilor agricole si 
de remediere a fertilitatii solului. 

Impactul economic yl social. Metodologia studiului pedologic elaborata va constitui 
baza reglementarii indicatorflor de evaluare a calitatii solului, stabilirea notei de bonitate a 
solului pentru aprecierea impozitului funciar. Utilizarea metodologiei date va contribui la 
exploatarea rational& a solurilor pe terenurile cu categorii diferite de folosinta, si in special 
celor agricole supuse unui presing antropic major. Astfel, aceasta va permite elaborarea 
masurilor de remediere a fertilitatii solului ce va asigura majorarea capacitatii de productie 
a solurilor care vor conduce la ridicarea bunastarii de trai a oamenilor. 

Regulamentul privind evaluarea calitatii invelisului de sol at terenurilor va reglementa 
proceduri de efectuare a cercetarilor pedologice a solului terenurilor agricole. 

Sarcini specifice. Momentele cheie ce urmeaza sa fie reglementate sunt descrierea: 
a) sistematizarea i corelarea sistemelor de clasificare a solurilor; 
I,) sistematizarea factorilor, indicatori (relieful, litologia, vegetatia s.a.); 
c) elaborarea cerintelor fata de crearea hartilor tematice factoriale; 
d) metodologia lucrarilor de cercetare pedologica in camp; 
e) metodologia lucrarilor de laborator; 
f) analiza datelor obtinute si elaborarea finala a hartii pedologice i celor factoriale. 



Indicatori de rezultat. Elaborarea actelor date au drept scop evaluarea corecta a starii 
actuate a calitAtii solurilor i legitAtilor structurii invelisului de sol si descrierea clara a 
procedurelor de executare a cercetArilor pedologice a solului terenurilor agricole. 

Argumentarea costurilor de implementare a acliunilor. Pentru elaborarea 
Metodologiei nominalizate este planificat circa 350000 lei cheluieli pentru editarea 
metodologiei privind clasificarea solurilor i calcularea notei de bonitate si actiuni privind 
desfasurarea seminarelor metodologice. 

Masu ra 1.4. Efectuarea monitoringului solurilor frigate (evaluarea stdrii de 
calitate a solurilor irigate (indicii fizici, chirnici,agrochimici, in dinamicd). 

Descrierea actiunii. Unul dintre principalii factori limitativi ai capacitAtii de 
productie a solurilor, dar si a plantelor de cultura, este regimul deficit de umiditate. 
Secetele pedologice, precedate de cele atmosferice, reduc semnificativ sau chiar 
compromit recolta culturilor agricole. 

In conditiile Republicii unica masura eficienta de reglare a regimului de umiditate a 
solurilor este irigatia. In acest context, este util de mentionat cA constituentul de baza a 
fondului irigational sunt solurile cernoziomice Cu o participare de 74 c/o. Schimbarea 
regimului hidric natural prin eel irigational are efecte cu caracter degradant, chiar in cazul 
utilizarii apei de calitate butt Acestea se refera la procesele de decalcifiere, destructurare, 
compactare secundard, reducerea permeabilitatii pentru apa. i inrautatirea conditiilor 
potentiale de aeratie. 

Pentru irigarea solurilor in Republica este utilizatA apa raurilor transfrontaliere 
Nistru si Prut, rAurilor interioare, lacurilor naturale i celor de acumulare si apa din iazuri. 
Compozitia chimica si indicii de calitate a acestor surse de apa este foarte divers& Este 
cunoscut cä apa raurilor interioare, lacurilor de acumulare si iazurilor nu corespunde 
integral cerintelor de calitate. La folosirea acestora, pe tang efectele sus-mentionate se 
intensified procesele de solonetizare si salinizare secundara, de peptizare a argilei fine si 
de modificare nefavorabila a compozitiei humusului. 

Reiesind din cele expuse, se rezulta necesitatea supravegherii solurilor irigate cu apa 

de diferitA calitate in scopul stabilirii modificarilor induse de irigatie i elaborarii masurilor 
de prevenire sau combatere a proceselor de degradare. 

Astfel, se preconizeazA selectarea unor poligoane experimentale in cazul caror solul 
se frig cu apa de calitate buna (Nistru sau Prut), cu apa mineralizata (din iazuri) si cu apa 
subterana. De asemenea, se va studia in dinamica modificarile unui complex de insusiri 
fizice, fizico-chimice, hidrice i fizico-mecanice ale solului (in comparatie cu solul 
neirigat) in rezultatul ameliorari hidrice. In baza rezultatelor obtinute vor II elaborate 
recomandari si procedee pedoameliorative de prevenire sau refacere a invelisirilor de sal 

degradate. 
Impactul economic si social: Utilizarea apei din surse locale duc in rezultat la 

intensificarea proceselor de saraturare. S-a constatat ca gradul slab de salinizare sau 
solonetizare reduce productivitatea cernoziomurilor cu 20 %, in expresie baneasa aceasta 
echivaleazA cu 375-400 lei/ha. Astfel, evidentierea si evaluarea proceselor de degradare in 
rezultatul irigatiei vor constitui la elaborarea bazei informationale pentru actiunile de 
atenuare sau combatere a acestora. Detinatorii de terenuri frigate vor putea aplica masuri 
preventive de mentinere sau majorare a productivitatii solurilor frigate. 

Sarcini specifice: In cadrul lucraritor se preconizeath testarea unor noi 
amendamente i stabilirea unor indicatori tehnologici (doza de incorporare, marimea 



stratului ce urmeaza a fi amendat, epoca optima de aplicare s.a.) in dependenta de 
intensitatea manifestjuii proceselor de degradare si calitatea apei pentru irigatie. 

Indicator de rezuftat. In rezultat vor fi evaluate, (i) valorile indicilor de calitate ai 
apei pentru irigatie, (ii) intensitatea proceselor de degradare a solurilor frigate (gradul de 
salinizare si/sau solonetizare, gradul de tasare, valorile decalcifierii), (iii) dozele de 
amendare in raport cu indicii de calitate ai apei utilizate i indicii salini ai solului si vor fi 
elaborate recomandari i procedee pedoameliorative de prevenire sau refacere a insusirilor 
de sol degradate. 

Argumentarea costurilor de implementare a actiunilor. in scopul efectuarii 
lucrarilor date sunt preconizate 350000 lei: procurarea reactivelor, recunoasterea 
pedologica cu prelevarea probelor de sol i apa pentru selectarea poligoartelor 
determinarea compozitiei chimice si indicatorilor de calitate ai apei, determinarea 
complexului de insusiri a solului neirigat pentru aprecierea schimbarilor produse de 
irigatie, efectuarea cercetarilor in dinamica a modificarii insusirilor solului irigat i pentru 
prognozarea evolutiei solurilor irigate cu apa de diferita calitate. 

Obiectivul nr.2. Crearea sistemului informational al calittftii solurilor 
actualizarea permanenla a hazel de date. 

Realizarea prezentului obiectiv prevede crearea bancii de date in format electronic 
(vector si textual) cu indicii starii de calitate (chimici, fizici, fizico-chimici, biologici) si 
nota de bonitate a solurilor, inclusiv crearea hartii digitale la scara 1:10000 pentru intreg 
teritoriul Republicii Moldova (cu exceptia partii transnistrene). 

Totodata, pentru asigurarea functionarii sistemului dat pina la finele anului 2019 si 
integrarea datelor in sistemul informational "Registrul Solurilor Republicii Moldova" sunt 

planificate actiuni de vectorizare a materialului cartografic existent la scam 1:10000, 
reindexarea listei solurilor conform clasificatorului in vigoare, actualizarea grafica a 

arealurilor de sol dupa reindexare fi recakularea note/or de bonitate a solurilor. 
Totodata, pentru dezvoltarea Sistemului Informational "Registrul Solurilor 

Republicii Moldova" sunt planificate urmatoarele actiuni: 
- Elaborarea Regulamentului privind organizarea ci functionarea Sistemului 

Informational „Registrul solurilor Republicii Moldova"; 
- Dezvoltarea software intru realizarea oportunitatilor specifice. Asigurarea 

functionarii sistemului informational; 
- Intretinerea Sistemului Informational. 
- Efectuarea cercetarilor pedologice. 
- Vectorizarea materialului cartografic existent la scara 1:10000, reindexarea listei 

solurilor conform clasificatorului in vigoare, actualizarea grafica a arealurilor de sol dupa 
reindexare i recalcularea notelor de bonitate a solurilor. 

Masura 2.1. Elaborarea Regulamentului privind organizarea fi functionarea 

Sistemului Informational „Registrul solurilor Republicii Moldova". 
Descrierea actiunii. Pastrarea pe termen lung a calitatii invelisului de sol, 

concomitent cu protectia mediului ambiant constituie o abordare nationala prioritara a 
Republicii Moldova si reprezinta activitati indispensabile pentru viitorul nostril. 

Exploatarea intensiva a resurselor de sol pe plan mondial a provocat in ultimele 
decenii degradarea accelerata a acestora. Situatie similar& se reflect& si pe teritoriul 
Republicii Moldova, unde degradarea solurilor, in diversele sale forme constituie o 
problema fundamentala si persistenta la etapa actuala. Principalele forme de degradare ale 



invelisului de sol suit: eroziunea prin apa, dehumificarea, secatuirea solurilor in elemente 
nutntive, destructurarea si compactarea excesiva, solonetizarea, saraturarea 	Procesele 

de degradare i nerespectarea tehnologiilor agricole au cauzat scaderea capacitatii de 
producere a solurilor. 

0 agricultura de inalta calitate, o gestionare eficienta a teritoriului, un mediu curat 
sanatos, bunastarea oamenilor, o dezvoltare esentiala a spatiului rural si a intregii tan i nu 

pot exista fara un sol nepoluat, protejat si conservat. Sunt principiile care se consolideaza 
reciproc. Recunoscind acest adevar, constientizind consecintele proceselor de degradare 
ale solului, Statul investeste in ameliorarea calif* solurilor i protectia lor, prin 
elaborarea documentelor de politici in acest sens, cu implementarea actiunilor 
corespunzatoare de cercetare, conservare i exploatare intr-un mod sustenabil a resurselor 

de sol. 
Prin elaborarea si promovarea Regulamentului sus mentionat, se va crea un sistem 

complex, coordonat, sigur i performant de informare i monitorizare cu privire la 
totalitatea parametrilor invelisului de sol. In cadrul crearii sistemului se prevede formarea 
bancii 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, ce rezulta din cercetarile pedologice si 
agrochimice, se efectueaza de catre institutiile i intreprinderile abilitate si licentiate in 

domeniu. 
Impactul economic fi social: Destinatia principala a Sistemului Informational 

„Registrul solurilor Republicii Moldova" consta in formarea resursei informationale unice 
de ramura i prestarea serviciilor informationale de stat, privind informatia veridica si 
reala despre starea invelisului de sol, persoanelor juridice i fizice, in conformitate cu 

legislatia Republicii Moldova. 
Sistemul va oferi consumatorului posibilitatea utilizarii datelor prin Internet, prin 

intermediul Internet-browserului. kited* web trebuie sa permita utilizarea datelor oferite 
fara cheltuieli suplimentare pentru produsele software specializate. 

Sarcini specifice: Momentele cheie ce urmeaza a fi reglementate in Regulamentului 
privind organizarea si functionarea Sistemului Informational „Registrul solurilor 

Republicii Moldova". sunt. 
I. Subiectele relatiftor de drept in domeniul crearii i exploatarii Sistemului 

Informational. 
2. Tinerea (gestionarea) si asigurarea functionarii Sistemului Informational. 

3. Drepturile i obligaiile participantilor Sistemului Informational. 

4. Spatiul informational si tehnologic. 
5. Interactiunea cu alte sisteme Informationale. 
6. Asigurarea protectiei si securitatii informatiei. 
7. Controlul i responsabilitatea Sistemului Informational, etc. 
Indicator de rezultat. Aprobarea Regulamentului dat va asigura tinerea si 

functionalitatea Sistemului Informational „Registrul solurilor Republicii Moldova" care 
va include date despre starea invelisului de sol a peroanelor fizice si juridice, in 
conformitate cu legislatia Republicii Moldova in vigoare. 

Misurile 2.2. i 2.3 Dezvoltarea sofware intru realizarea oportunitalilor specifice. 
Asigurarea functioniirii sistemului informational Si Intrefinerea sistemului 

informalionat 



Descrierea acfiunü. Pentru realizarea actiunii date este necesar de efectuat lucrari 
de dezvoltare a software Intru ai asigurarea ftuictionarii sistemului informational. 
Dezvoltarea sofware intru realizarea oportunitatilor specifice prevede: automatizarea 
proceselor de inregistrarea §i actualizarea datelor spaftale; online prezentarea datelor de 
catre fumizor datelor pentru inregistrarea; crearea rapoartelor ai harti tematice pentru 
efectuarea analizarea starii solului; crearea modulului pentru inregistrarea datelor 

agrochimice. 
Totodata, se prevede asigurarea functionarii sistemului informational, care include 

dezvoltarea i mentinerea cadrului legislative, elaborarea instrucftunilor ai regulilor de 
utilizare a software, instruirea specialiatilor responsabili de functionarea sistemului 
deservirea i asigurarea hardware a sistemului. 

Impactul economic yi social: Asigurarea guvemarii performante ai eficienta, 
functionand pe baza unor sisteme TI interoperabile, care lucreaza intr-un mod continuu ai 
coerent, care conduce la prestarea serviciilor mai putin costisitoare, mai rapide, mai 
calitative ai mai bine adaptate la necesitatile beneficiarilor, inclusiv: 

- ridicarea calitAtii datelor despre sal, urgentarea ai simpliflearea acordarii serviciilor 

informationale; 
- asigurarea autoritatilor publice de toate nivelurile, cu infonnatii analitice al 

statistice veridice in domeniul calitatii solurilor, necesare pentru luarea deciziilor in 

administrarea relatiilor fimciare; 
- asigurarea accesului pietei funciare, persoanelor juridice ai flzice la infonnatia 

privind indicatorii calitatii §i potentialului de productie a solurilor pe terenurile agricole (se 
evitA obstacole birocratice la obtinerea informatiei ai se exclud intermediarii la tranzactii); 

- asigurarea efectuarii rnonitoringului solurilor ai cercetArilor atiintifice; 
- intocmirea proiectelor de ameliorare funciara ai aplicarea tehnologiilor inofensive 

pentru sporirea capacitatii de productie a solurilor; 
- asigurarea calcularii corecte a impozitului ai altor taxe funciare. 
Sarcini specs/ice: Pentru implementarea actiunii date este necesar: 

- formarea resursei informationale a solurilor; 

- evidenta datelor ce caracterizeaza starea inveliaului de sol; 

- prelucrarea si eliberarea informatiei analitice i statistice necesare, despre starea 

inveliaului de sol; 
- monitorizarea schimbarilor ce se produc in sol, prin metoda acumularii informatiei 

despre profilele ai arealele de sol; 
- fumizarea informatiilor pentru consumator. 
Indicator de rezultat. In rezultatul implementarii actiunii date se va: 
- forma resursa informationala unica de ramura ai prestarea serviciilor 

informationale de stat persoanelor juridice ai fizice, privind informatia veridica ai reala 
despre starea Inveliaului de sol in conformitate cu legislatia Republicii Moldova. 

- monitoriza sistematica la nivel de tara a parametrilor solului, In vederea atingerii 
unei game intregi de scopuri statistice, de cercetare ai de politica privind sporirea 

calitAtil 

solurilor ai diminuarea proceselor de degradare a solurilor; 
- localiza terenurile agricole degradate, fonnele de degradare a solurilor, bonitatea ai 

suprafata acestora pentru structurile statale, mediul de afaceri ai societatea civila, utilizarea 
informatiei la necesitate ai participarea la luarea deciziilor in vederea gestionarii eficiente 

elaborarii masurilor de stopare ai inversare a procesului de degradare a solului sau cel 
putin de prevenire ai diminuare a efectelor adverse in urma unei intrebuintari abuzive; 



Argumentarea cost urilor de implementare a actiunilor. Pentru asigurarea 
functionam Sistemului Informational se planifica circa 400000 lei si pentru intretinerea 
acestuia circa 300000 lei. Costurile includ: intocmirea ghidului de utilizare a sistemului 
informational (pentru registratorul datelor, pentru furnizorul datelor, pentru utilizator etc.) 
cheltuieli pentru deservirea software etc. 

Masura 2.4. Efectuarea cercetiirilor pedologice la scard 
Descrierea actiunii. Pastrarea pe termen lung a calitatii invelisului de sot, 

concomitent cu protectia mediului ambiant constituie o abordare national& prioritara a 
Republicii Moldova. Exploatarea intensiva a. resurselor de sol a provocat in ultimele 
decenii degradarea accelerata a acestora, uncle degradmea solurilor, in diversele sale forme 
constituie o problem& fundamentala i persistenta la etapa actuala. Procesele de degradare 

nerespectarea tehnologiilor agricole au cauzat scaderea capacitatii de producere a 
solurilor. Constientizind consecintele proceselor de degradare ale solului, statul investeste 
in ameliorarea calitatii solurilor si protectia lor, prin elaborarea documentelor de politici in 
acest sens, cu implementarea actiunilor corespunzatoare de cercetare, conservare 
exploatare intr-un mod sustenabil a resurselor de so!. 

Astfel, este necesar formarea bancii 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, ce rezulta din 

cercetarile pedologice §i agrochimice, se efectueaza de care institutiile i intreprinderile 

abilitate si licentiate in domeniu. 
Astfel, specilistii in domeniu consider ca cercetarile pedologice generate in scopuri 

cadastrale (cadastrul calitativ general si agricol), este necesar de efectuat o data in 20 ani la 
scan 1:10000 din contul bugetul de stat pentru: (i) Crearea cadastrului calitatii fondului 
funciar, Weil de date, sistemului informational al starii de calitate a solurilor pentru 

reglementarea relatiilor funciare. 
Impactul economic 0 social: Astfel, cercetarile pedologice vor fi incluse in sistemul 

informational al starii de calitate a solurilor si vor fi utilizate pentru: solutionarea 
problemelor privind bonitarea terenurilor i calcularea corecta a impozitului funciar, 
aprecierea pretului pamAntului, determinarea platii pentru arena, a impozitului asupra 
operatiunilor funciare, stabilirea modului de acumulare si folosire a mijloacelor colectate 

in forma de plati funciare, precizarea formei i limitelor supravegherii de stat asupra 
efectuarii tranzactiilor fimciare, elaborarea proiectelor de amenajare i organizare 
antierozionala a teritoriului comunelor: consolidarea terenurilor agricole privatizate, 
identificarea i evidentierea terenurilor afectate de diferite forme de degradare, elaborarea 
si implementarea proiectelor de imbunatatiri funciare, realizarea politicii de utilizare 
rationala a fondului funciar in conformitate cu pretabilitatea terenurilor pentru diferita 
folosinta agricola, stabilirea celor mai potrivite sisteme de agricultura i tehnologii 
agricole; planificarea si diferentierea masurilor agrotehnice i pedoameliorative, reiesind 
din conditille concrete agropedoclimatice si efectuarea monitoringului funciar si a 
controlului de stat privind utilizarea terenurilor in conformitate cu legislatia in vigoare si 

normele ecologice existente. 
Indicator de rezultat. Materialele studiului pedologic vor fi introduse in baza de 

date a Sistemul informational al calitatii solurilor ce va permite institutiilor interesate, 
autoritatilor publice locale, proprietarilor funciari etc., sa solicite informatia despre starea 
Invelisului de sol pe proprietatile acestora i vor contribui la utilizarea rationala, protectia, 
ameliorarea i sporirea fertilitAtii solurilor. 



Argumentarea costurilor de implementare a actiunilor. Se propune efectuarea 

cercetArilor pedologice la circa 35 unitati administrativ-teritoriale. Costul unei unitati 
administrativ-teritoriala este de circa 300000-360000 lei. 

Masu ra 2.5. Vectorlzarea materialului cartografic existent la scara 1:10000, 
reindexarea listei solurilor conform clasificatorului in vigoare, actualizarea grafici a 
arealurilor de sol dupe' reindexare yi recakularea note/or de bonitate a solurilor. 

Descrierea acliunii. Pentru realizarea actiunii date este necesar de efectuat lucrari 
de vectorizare a materialului cartografic existent la scara 1:10000, reindexarea listei 
solurilor conform clasificatorului in vigoare, actualizarea grafica a arealurilor de sol dupa 
reindexare i recalcularea notelor de bonitate a solurilor pentru 2--  200 UAT (65-70 UAT 

anual) in conformitate cu Hotarirea Guvernului nr. 1261 din 16 noiembrie 2004 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la continutul documentatiei cadastrului funciar 
general (reindexarea solurilor in conformitate cu clasificatorul nou), Hotarirea Guvemului 
Nr. 1001 din 10 decembrie 2014, Conceptia Sistemului Informational "Registrul Solurilor 
Republicii Moldova" si Hotarirea Guvemului nr. 890 din 20.07.2016 cu privire la 
aprobarea Planului de actiuni al Guvemului pentru anii 2016-2018 (cap. H. „Dezvoltarea 

agriculturii modeme", pct. 4.1. 
In procesul crearii datelor textuale si geospatiale in format vector despre solurile 

Republicii Moldova, substituind datele pastrate in format analogic, se obtine componenta 

cea mai principal& a unui sistem informational — baza de date. 
Astfel, materialele cartografice existente despre solurile la scam 1:10000 in format 

analogic scanate i georeferentiate pentru Intreg teritoriul Republicii urmeazd a fi 

transferate in alt format prin urmatoarele actiuni: 

a) pregAtirea structurii fisierilor si cataloagelor; 

b) vectorizarea hartilor pedologice scanate i introducerea informatiei atributive; 

c) depunerea profilurilor de sol si introducerea informatiei atributive; 

d) reindexarea listei solurilor conform clasificatorului in vigoare; 

e) modificarea graficA a arealurilor de sol dupa reindexare; 
analiza i corectarea corespunderii hotarelor contumrilor pedologice cu materialele 

ortofoto si modelul digital al terenului; 

g) imbinarea contururilor pedologice la hotar cu UAT limitrofe; 

h) corectarea necorespunderilor topologice; 

i) pregatirea versiunii electronice a lucrarilor indeplinite; 

j) controlul si receptia lucrarilor; 

k) integrarea datelor in sistem informational „Registrul solurilor Republicii Moldova". 

Impactul economic $i social: Crearea bazei de date va constitui baza pentru: 

a) Gestionarea adecvata si bine argumentata a resurselor de sol, orientata spre 
utilizarea eficienta i protejarea solurilor in calitate de object natural multifunctional si 

mijloc important de productie in agriculturA; 

b) Ameliorarea solurilor degradate i optimizarea folosirii fondului funciar ca 
urmare a acumularii datelor si informatiei detaliate privind solurile, in special pentru 
monitorizarea continua a celor degradate si prevenirea efectelor, fund deopotriva 
importante si datele privind fertilitatea, precum si parametrii fizicochimici ai acestora; 



c) Annonizarea progresiva a activitatilor de monitorizare a solului ai indicatori 
privind solul relevanti pentru elaborarea politicilor; 

d) 0 mai buna integrare a protectiei solului in diferite politici. 
Tar specificul 	actiunilor planificate corespund cu prioritatile ai obiectivele 

strategice in politica statului, instituite in cadrul Planului National de Actiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016, privind protejarea, 
imbunatatirea si reabilitarea calitatii mediului, protectia sanatatii umane, utilizarea 
durabild a resurselor naturale, precum ai in prevederile privind societatea informationala, 
care vizeaza promovarea dezvoltarii societatii informationale in beneficiul cetatenilor ai al 
intreprinderilor prin punerea la dispozitie la scar a larga a tehnologiei informatiei ai 

comunicatiilor (TIC) ai prin imbunatatirea calitatii serviciilor la preturi rezonabile. 

Sarcini specifice: Actitmile propuse se incadreaza perfect ai total in actiunile 
eligibile ale Obiectivului general al Strategiei nationale de dezvoltare a societatii 
informationale "Moldova Digitala 2020", aprobata prin Hotarirea Guvemului nr. 857 din 
31.10.2013, precum i Obiectivelor specifice ale Programului strategic de modernizare 
tehnologica a guvemarii (e-Transformare), aprobat prin Hotafirea Guvemului nr. 710 din 
20.09.2011, deoarece prin continutul lui creeaza oportunitati pentru toti participantii 
implicati, faciliteaza accesul la informatiile i serviciile electronice, asigura 
interoperabilitatea sistemelor TI, consolideaza ai reutilizeaza resursele TI, promoveaza 

transparenta guvemamentala. 
Indicator de rezultat. Rezultatele elaborarii sistemului informational at calitatii 

solurilor vor fi utilizate in urmatoarele scopuri: evidentierea argil de calitate a solurilor 
a zonelor vulnerabile; intocmirea proiectelor de imbunfitatiri funciare ai aplicarea 
tehnologiilor intensive pentru sporirea capacitatii de productie a solurilor; administrarea 
relatiilor funciare; calcularea corecta a impozitului i altor plati fimciare. 

Argumentarea costurilor de implementare a ac(iunilor. Pentru definitivarea crearii 

datelor de baza in format vector pentru 22 UAT de nivelul ill 620 UAT de nivelul I ai 
completarea ulterioara a sistemului informational al calitatii solurilor „Registrul solurilor 
Republicii Moldova" cu datele geospatiale i textuale obtinute este necesar circa 4885,0 

mu i lei. Pentru anii 2017-2019 se propune de a fi indeplinite lucrari de creare a bazei de 
date pentru 200 UAT de nivelul I / cca. 65-70 UAT anual. Casual mediu a lucrarilor 
pentru o UAT constituie cca. 7800 teL determinat conform devizelor de cost. Pentru 
finantarea lucrarilor date vor fi identificate mijloace financiare din sursele exteme. 

Obiectivul nr.3. Stoparea formelor active de degradare a inveliFului de so! 

?insure 3.1. Organizarea 0 antenajarea antierozionalii, hidrologich a terenurilor 

agricole. 
Descrierea acflunth Atfel, in actiunea data se propune evacuarea dirijata a surplusului 

de apa pluviala de pe versanti pe circa 1200 ha. Deci, eroziunea solurilor este factorul 
principal de degradare a inveliaului de sal al Republicii Moldova, care duce la agravarea 
sectorului agricol, are loc innamolirea ai poluarea bazinelor acvatice al terenurilor din 
depresiuni, se distrug driunurile, constructiile, instalatiile i constructille 
hithoameliorative. Sistemele de evacuare dirijata a suprafetelor de apa pluviala de pe 

versanti sunt necesare pentru: 
a) micaorarea proceselor de eroziune a solului, cc duc la spalarea solului fertil cu 

formarea ripelor i excluderea terenurilor din circuitul agricol. 



b) repartizarea folosintelor agricole pe versanti in conformitate cu conditiile de relief 
ai pedoclimatice, orientarea solelor pe directia generala a curbelor de nivel; 

c) stabilirea unei retele de canale pentru evacuarea dirijatA a surplusului de apa de pe 
versanti i prevenirea eroziunii in aancime; 

d) stabilirea unei retele optime de drumuri tehnologice, amplasarea lor corectA pe 

pante; 
e) efectuarea amenajarilor fitoameliorative (Ifiintarea fiaiilor forestiere, inierbarea 

sau impadurirea versantilor cu inclinare mai mare de 200, transformarea in ranete a 

terenurilor putemic erodate); 
U implementarea agrotehnicii antierozionale, efectuarea lucarilor agrotehnice pe 

directia generala a curbelor de nivel, cultivarea culturilor agricole in flail alternative cu 
benzi inierbate ai asolamente antierozionale; 

g) combaterea eroziunii in actin' Icime prin arnenajarea corespunzatoare a ravenelor ai 

stabilizarea alunearilor de teren. 
MAsurile principale de prevenire ai combatere a alunearilor de teren stint 

urmatoarele: 
1. Constructia canalelor de evacuare rapida a apei pluviale; 

2. Drenarea terenurilor prin diferite metode; 
3. Captarea izvoarelor de coasta; 
4. imadurirea terenurilor afectate sau care pot fi afectate. 

In masura data se preconizeazA constructia a 11 lacuri de acumulare. Lacurile de 
acumulare au un rot important in agricultura, inclusiv pentru irigarea terenurilor agricole. 
Acestea se construiesc in ravene ai vagauni cu destinatia ai stabilizarea eroziunii locale, 
reglementarea maxima a debitului de apa, a ploilor torentiale ai topirea apezii, protectia 
solurilor pretioase din vAgauni de inAmolire i inundatii, protectia gospodariilor ai 
localitAtilor din preajmA. Lacurile construite in reteaua de vagauni pot fi utilizate pentru 
irigare, piscicultura, aapatul animalelor etc. Astfel, tin rol important in acest sens il are ai 
humusul salat de pe terenurile agricole care este utilizat pentru restabilirea terenurilor 
degradate dua curatirea albiei lacurilor. 

Indicii de rezultat. Ca rezultat pentru evacuarea dirijata a surplusului de apa 
pluviala de pe versanti se va: (1) construi diguri de retinere i evacuare a apei, cu o 
lungime de 8,4 km pentru protejarea localitAtilor ai a terenurilor agricole de inundatii pe 
circa 360 ha. Astfel, se vor micaora procesele de eroziune a solului, ce duc la spAlarea 
solului fertil ai se va combate eroziurtea in aancime prin amenajarea corespunatoare a 
ravenelor al stabilizarea alunearilor de teren. De asemenea, acumularea humusului spAlat 
de pe terenurile agricole se va utiliza la restabilirea terenurilor degradate dua curAtirea 
iazurilor, se vor asigura cu irigare circa 500,00 ha terenuri agricole ai se va asigura 
protejarea localitAtilor de ploi ambundente ai respectiv a terenurilor agricole ai pitaunilor 
de inundatie pe circa 1294,00 ha si formarea ravenelor. 

Argutnentarea costurilor de implemetare a actiunilor: Pentru constructia 

sistemelor de evacuare dirijatA a surplusului de apa pluvialA de pe versanti sunt planificate 
7000000 lei ce vor fi utilizati pentru constructia sistemelor de evacuare a apei, etc. 

Masura 3.2. Drenarea-desecarea solurilor arabile cu aces de umeditate 
Descrierea acfiunii. Amenajdrile de desecare-drenaj existente in tam noastrA au fost 

concepute i realizate pentru prevenirea ai eliminarea excesului de umiditate de pe 
terenurile agricole organizate in parcele mail. Acestea au avut drept scop realizarea 
scurgerii, colecttrii ai evacuarii volumelor de apA in exces, amplasate la distante man, in 



general specifice dimensiunilor parcelelor funciare. Excesul de umiditate al terenurilor 
agricole, dintre canalele de desecare, s-a accentuat ca urmare a noilor conditii de 
organizare a teritoriului agricol. 

Fragmentarea terenurilor agricole in numeroase parcele, de marimi si orientari 
diferite, in parcela de desecare se reduce scurgerea si se diminueaza colectarea si 
evacuarea apei. Astfel, excesul de umiditate este accentuat, ca o consecinta a implicarii 
nesatisfacatoare in intretinerea canalelor de desecare a detinatorului de patrimoniu si a 
lipsei de participate a fermierilor la exploatarea acestora, ajungfau-se chiar la degradarea 

lucrarilor. 
Cauzele excesului de umiditate a solurilor sunt multiple si actioneaza, dupa caz, 

individual sau asociate, in diverse moduri. Ca urmare, si masurile de ameliorare a solurilor 
se diferentina de la caz la caz. Excesul de umiditate poate fi generat de o serie de surse 

naturale sau artificiale. 
Cele mai importante surse naturale, care genereaza excesul de umiditate stint: 

1. Sursele de natura meteorologica, precipitatii abundente cazute in perimetrul 
desecabil afectat de excesul de umiditate, intr-o perioada cu evapotranspiratie redusa; 

2. Surse de natura hidrologica, consand din afluxul apelor de scurgere de pe versanti, 
de pe terenurile mai Tulalte inconjuratoare, sau sub forma apelor de inundatie cauzate de 

viituri; 
3. Surse de natura hidrogeologica, respectiv existenta unui nivel ridicat permanent sau 

temporar al apei freatice. 
4. Sursele artificiale de apa de intiltratii, datorate exploatarii nerationale a unor lucrari 

hidroameliorative, cum at fi: sistemele de irigatii, amenajarile piscicole, orezarii, lucrarile 

de acumulare 5i altele. 
Factorii extemi de exces de umiditate pot ft naturali sau artificiali. Factorii naturali 

constfind din: panta insuficienta a terenului pentru a asigura drenajul extern (prin scurgere 
la suprafate, forme inchise microdepresiuni fat% scurgere si inexistenta unor albii de 
scurgere a excesului de apa (privale, garle etc.), jar factorii artificiali sunt reprezentati prin 
diferite lucrari, care impiedica scurgerea apei de la suprafata terenului afectat care 

colectori naturali din reteaua hidrografica. 
Reiesind din cele expuse, pentru introducerea in circuit al terenurilor agricole este 

necesar constructia si curatarea canalelor de desecare. 
Indicii de rezultat. Constructia i curatirea canalelor de desecare vor preveni 

elimina excesul de umiditate de pe terenurile agricole si evacuarea apei de pe terenurile 
supraumede ca rezultat se vor reincadra in circuitul agricol circa 540,00 ha, si se vor 
construi i curata canale pe o lungime de circa 54 km. 

Argumentarea costurilor de implemetare a actiunilor. Pentru implementarea actiunii 

date au fost planificate circa 5000000 lei. Pentru curatarea unui (kin) de canal este necesar 

circa 84,0 mu i lei, -34 km, iar pentru constructia acestuia este necesar circa 107,2 mu i lei,-

20 km, conform devizelor de cheltuieli aprobate in conformitate cu tarifele i preturile 
curente, prin ordinul Agentiei si coordinate cu Ministerul Finantelor 5i Ministerul 

Economiei. 

Obiectivul nr.4. Aplicarea nulsurilor de conservare si sporire a 

solurilor frigate. 
Masura 4.1. §i 4.2. Lucritri de fertilizare organica pentru aplicarea tehnologiilor 

conservative de lucrare a solurilor intru ecologizarea producerii agricole, inclusiv 



came, lapte ci Elaborarea recomandtirilor de utilizarea defeurilor organice yi a 
procedeelor tehnologice pentru culturile de cimp. 

Descrierea actiunii. Majoritatea solurilor utilizate in agricultura sunt destructurate 
prin dehumificare i tasare. Agyicultura practicata la cemoziomuri poate fi durabila, 
sustenabila sau viabild numai in conditiile unui bilant neutru sau pozitiv al humusului. 
Cemoziomurile, cota carora constituie 70 % din invelisul de so!, datorita exploatarii 
indelungate, lira respectarea asolamentelor, tehnologiilor de cultivare a plantelor etc., au 
degradat, in deosebi prin dehumificare, secatuire in elemente nutritive, destructurare 
compactare secundara. Cea mai efectiva masura de stopare a degradarii lor si de sporire a 
fertilitatii este fertilizarea organica. 

Totodata, la fermele de porcine si bovine este problema utilizarii dejectiilor lichide 
solide. Actiunea respectiva este precedata de studiul agrochimic al solului 

(pasaportizarea campurilor) si elaborarea cartogramelor de optimizare a nutritiei minerale 
prin aplicarea ingrasamintelor organice. Introducerea ingrasamintelor organice va fi 
efectuata in forma solida i lichicla folosind tehnica agricola (tractoare, cistemele si 
remorci pentru transportare si imprastiere). 

Impactul economic fi social: Rezultatele obtinute vor contribui la sporirea 
fertilitatii solurilor, respectiv majorarea recoltelor culturilor agricole, respectiv 
eficientizarea producerii la culturile de camp. De asemenea, evident avem 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 
muna in cadrul rural si stoparea migratiei. 

Sarcini specifice: In cadrul lucrarilor se preconizeaza prestarea serviciilor prin 
testare si elaborare a cartogramelor de incorporare pentru detinatorii de teren efectuata de 

catre I.P. LAPS "Nicolae DIMO". 
Indicator de rezultat. In rezultat vor fi efectuate lucari de fertilizare pe circa 3300 

ha (anii 2017-2019). Postactiunea fertilizärii organice are o durata de 4-6 ani. De 
asemenea, vor fi elaborate recomandari de utilizare a deseurilor organice si a procedeelor 

tehnologice pentru culturile de camp. 
Argumentarea costurilor de implementare a actiunilor. Cresterea preturilor la 

ingrasamintele minerale a majorat eficacitatea utilizarii ingrasamintelor organice, este 
eficienta transportarea tar pia 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 Cercetari Economice), care respectiv optimizeaza nutritia plantelor, sporeste 
fertilitatea solurilor pe durata de 4-6 ani. Se propune ca 20-30 % din costul acestei masuri 
sit fie suportat de la bugetul de stat, jar 70 % din contul detinatorilor de teren. 

Astfel, se planifica pentru efectuarea lucrarilor date pe circa 3300 ha si necesarul 
mijloacelor financiare in acest sens este de 3600000 lei, 30 % din costul fertilizatHi. 
Mijloacele financiare planificate vor fi utilizate pentru depozitarea i pregatirea deseurilor 
In locurile de decantare, compensarea energiei electrice la fractionarea deseurilor, 
cartografierea agrochimica si la elaborarea recomandarilor de utilizare a deseurilor 
organice si a procedeelor tehnologice. 

concluzie, este de mentionat ca actualmente in Lista obiectelor i mijloacelor 
financiare necesare pentru valorificarea terenurilor care anual se aproba de Guvem, sint 
incluse cca 150 obiecte a aror costuri de deviz deasesc necesitatile reale. Conform 
informatiei prezentate de Agentia Relatii Funciare si Cadastru costul lucarilor date 



constituie circa 392 mln.lei. Pentru flnisarea obiectelor este necesar circa 250,0 mm. lei, 
doar pentru anii 2017-2019 stint planificate 35,0 mln.lei . Suspendarea lucrarilor aduce 
prejudicii enorme, deoarece starea obiectelor degradeaza, constructiile hidrotehnice se 
distrug, canalele de desecare se innamolesc, se intensifica alunecarile de teren, iar pentru 
restabilirea acestora vor fi necesare cheltuieli suplimentare. 

Realizarea Planului de actiuni nominalizat va asigura minimalizarea sau stoparea 
principalelor forme de degradare a invelisului de sol a Republicii si va crea premise de 
sporire a productiei agricole de 1,3-1,5 on. De asemenea, implementarea obiectivelor 
stabilite in Plan va asigura crearea si perfectionarea bazei tehnico-stiintifice pentru 
asigurarea executarii lucrarilor de imbunatatiri funciare, crearea sistemului informational 
al Silica solurilor, stoparea formelor active de degradare a invelisului de sol si aplicarea 
masurilor de conservare si sporire a fertilitatii solurilor. 
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