executarea cercetarilor pedologice la diferite scari, Tntru executarea ordinului nr.
224/2016 privind elaborarea mecanismelor privind executarea cercetarilor
pedologice elaborat de ex.Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare(2017).
La proiectul hotaririi enuntate este elaborata anexa nr.2, care cuprinde lista
obiectelor (actiunilor) ramase fara acoperire finaciara. Urmare a examinarii, s-a
constatat, ca bugetele anilor precedent, inclusiv §i 2016-2017, precum §i Hotaririle
Guvemului aprobate anterior nu depa§esc suma de 10-15mln. lei preconizate pentru
executarea lucrarilor antierozionale, pe cind necesitajile reale depa§esc suma de 260
mln lei. Prin urmare, Agenda este for^ata a minimaliza la maximum numarul
obiectelor finanfate, iar in foarte multe cazuri chiar a suspenda lucrarile. Astfel,
Agenda nu are nici о posibilitate reala de a aloca mijloace pentru toate obiectele
deja incluse in Program.
Proiectul confine о components noua expusa in anexa nr.3 ce tine de Lista
obiectelor si a mijloacelor financiare ce urmeaza a fi transmise autoritatilor publice
locale.
Astfel, im contextul grupurilor de lucru cu reprezentanfii Ministerului
responsabil, a fost convenit excluderea actiunilor ce tin de defrisarea plantatiilor
multeanuale, precum si ale actiunilor ce pot fi fmantate din Fondul National
Ecologic. Astfel, lista de baza este divizata si respectiv se diminuiaza de numarul de
actiuni cu transmiterea ulterioara a acestora printr-o comisie aprobata prin ordinul
comun al Agentiei, Minsiterului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale §i Mediului §i
autoritatilor publice locale. Urmare acestei transmiteri se pezuma scoaterea poverei
de redistribuire a mijloacelor finaciare din Bugetul consolidat al statului. Iar
autoritatile publice locale, pentru continuitatea actiunilor Programului, vor putea
solicita aplicarea fondurilor Agentiei de Interventii si Plati in Agricultura, Fondului
National Ecologic, precum si fonduri europene in acest sens.
In concluzie, este de mentionat ca actualmente Lista obiectelor §i mijloacelor
financiare necesare pentru actiunile expuse in Programul de conservare §i sporire a
fertilitatii solurilor se aproba anual de Guvern in conformitate cu prevederile pct.4
al hotaririi Guvemului nr.626/2011.
Proiectul de hotarire a Guvemului este coordonat in modul stabilit cu
Ministerul responsabil, Ministerul Economiei, Ministerul Finan|elor, Agenda
Moldsilva si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al MAI, expertizate in
modul stabilit de Centrul National Anticoruptie si Ministerul Justitiei. Majoritatea
obiec|iilor §i propunerilor inaintate au fost luate in considerate.

Proiectul §i Listele sunt plasate pe pagina web a Agentiei:
www. arfc. gov, md., in rubrica: Transparent decizionala - proiecte de acte
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Nota informativa
la proiectul hotararii Guvernului „ Cu privire la aprobarea Listei
obiectelor $i mijloacelor financiare necesare pentru realizarea in anul
2018 a Planului de acjiuni privind implementarea Programului de
conservare $i sporire a fertilitatii solurilor pentru anii 2017-2020”.
Proiectul hotararii Guvernului a fost elaborat intru executarea Legii bugetului
pe anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017, art.4 din Hotarirea Guvernului nr.626
din 20.08.2011 „Cu privire la aprobarea Programului de conservare §i sporire a
fertilitatii solurilor pentru anii 2011-2020” si hotaririi Guvernului nr.554 din
14.07.2017.
Programul este un document de baza pentru promovarea de catre organele
administrative publice a politicii unice de stat in domeniul protectiei resurselor
funciare si combaterea eroziunii solurilor.
Scopul acestuia consta in realizarea masurilor de stopare a degradarii §i de
sporire a fertilitatii solurilor prin modernizarea §i extinderea sistemului de
imbunatatiri funciare, implementarea tehnologiilor moderne §i a practicilor agricole
prietenoase mediului.
Conform Legii bugetului pe anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017 sunt
alocate 12,3 mln. lei. Lista obiectelor prevede continuarea lucrarilor la obiectele
prevazute in HG nr. 266 din 03.05.2017, intru realizarea si implementarea
Programului de conservare §i sporire a fertilitatii solurilor, aprobat prin Hotarirea
Guvernului nr.626 din 20.08.2011. Sursele alocate au fost distribuite doar la 18
obiecte cu stadiu avansat de constructie sau in stadiu de finalizare a lucrarilor pe
etape din cele 102 obiecte incluse anterior in Lista.
Astfel, prin aprobarea hotaririi nominalizate vor fi continuate executarea
actiunilor conform Programului, iar 12 obiecte din Lista, vor finalizate si
inaintate spre protocolare la Comisia de finalizare si dare in exploatare,
constituita prin ordinul Agentiei.
In urma valorificarii celor 12,3 mln. lei vor fi efectuate urmatoarele
lucrari:
a) vor fi desecate §i incluse in circuitul agricol cca 60 ha terenuri
supraumede;
b) vor fi curatate 6,0 km canale de desecare, albiile raurilor mici - 3,4 km,
care vor reduce nivelul apelor subterane §i, ca rezultat, vor proteja terenurile
agricole de inmla§tinire;
c) vor fi efectuate lucrari pentru imbunatatirea sistemelor de dispersoare,
valuri-canale, debusee inierbate pentru evacuarea dirijata a surplusului de apa
pluviala de pe versanti - 1200 ha (anul 2018-400ha).
Impactul economic $i social: Executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare
si protectia solurilor inclusiv pentru combaterea eroziunii solului si de stopare a
alunecarilor de teren va micsora treptat pierderile de pe suprafata terestra a
caritatilor imense de sol fertil ale folosintelor funciare aflate in imediata apropiere
sau chiar in localitatile afectate. Astfel, se va ameliora starea ecologica pe terenurile
date, se va imbunatati calitatea apelor de suprafata si subterane, se va majora
volumul productiei agricole in urma interventiei la amenajarea corespunzatoare a
terenului.
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La fel, proiectul hotaririi Guvernului prevede actualizarea grafica a
arealurilor de sol dupa reindexare §i recalcularea notelor de bonitate a solurilor
pentru ~ 186 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 Guvernului Nr. 1001 din 10 decembrie 2014,
Conceptia Sistemului Informational “Registrul Solurilor Republicii Moldova” si
Hotarirea Guvernului nr. 890 din 20.07.2016 cu privire la aprobarea Planului de
actiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 (cap. H. „Dezvoltarea agriculturii
moderne”, pct. 4.1).
In procesul crearii datelor textuale §i geospatiale in format vector despre
solurile Republicii Moldova, substituind datele pastrate in format analogic, se
obtine componenta cea mai principala a unui sistem informational - baza de date.
Astfel, materialele cartografice existente despre solurile la scara 1:10000 in
format analogic scanate §i georeferentiate pentru intreg teritoriul Republicii
urmeaza a fi transferate in alt format prin urmatoarele actiuni:
a) pregatirea structurii fi§ierilor §i cataloagelor;
b) vectorizarea hartilor pedologice scanate §i introducerea informatiei atributive;
c) depunerea profilurilor de sol §i introducerea informatiei atributive;
d) reindexarea listei solurilor conform clasificatorului in vigoare;
e) modificarea grafica a arealurilor de sol dupa reindexare;
f) analiza §i corectarea corespunderii hotarelor contururilor pedologice cu
materialele ortofoto §i 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 §i 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 §i bine argumentata a resurselor de sol, orientata spre
utilizarea eficienta §i protejarea solurilor in calitate de obiect natural multifunctional
§i mijloc important de productie in agricultura;
b) Ameliorarea solurilor degradate si 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, fiind
deopotriva importante si datele privind fertilitatea, precum si parametrii fizicochimici ai acestora;
c) Armonizarea progresiva a activitatilor de monitorizare a solului §i indicatori
privind solul relevanti pentru elaborarea politicilor;
d) O mai buna integrare a protectiei solului in diferite politici.
Iar specificul actiunilor planificate corespund cu prioritatile §i 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
durabila a resurselor naturale, precum §i in prevederile privind societatea
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informationala, care vizeaza promovarea dezvoltarii societatii informational in
beneficiul cetatenilor si al intreprinderilor prin punerea la dispozitie la scara larga a
tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC) si prin imbunatatirea calitatii
serviciilor la preturi rezonabile.
De asemenea proiectul hotaririi Guvernului prevede efectuarea cercetarilor si
studierii procesului de fertilizare organica pentru aplicarea tehnologiilor
conservative de lucrare a solurilor intru ecologizarea producerii agricole, inclusiv
carne, lapte.
Majoritatea solurilor utilizate in agricultura sunt destructurate prin dehumificare
si tasare. Agricultura practicata la cernoziomuri poate fi durabila, sustenabila sau
viabila numai in conditiile unui bilant neutru sau pozitiv al humusului.
Cernoziomurile, cota carora constituie 70 % din invelisul de sol, datorita exploatarii
indelungate, fara respectarea asolamentelor, tehnologiilor de cultivare a plantelor
etc., au degradat, in deosebi prin dehumificare, secatuire in elemente nutritive,
destructurare si compactare secundara. Cea mai efectiva masura de stopare a
degradarii lor si de sporire a fertilitatii este fertilizarea organica.
Totodata, proiectul prevede elaborarea §i aprobarea reglementarii tehnice
privind pretabilitatea solurilor si calitatii apelor in sol, Lucrari de ameliorare a
solurilor saraturate pe o suprafata de 40ha,
Elaborarea metodologiei studiilor pedologice,
Efectuarea monitoringului solurilor irigate,
Elaborarea instructiunii privind cerintele pentru executarea si administrarea
lucrarilor de combatere a eroziunii solului prin implementarea proiectelor
antierozionale.
Efectuarea prospectiunilor pedologice pentru stoparea formelor active de
degradare a invelisului de sol.
Astfel, prin actiunile enuntate apare necesitatea cercetarii si testarii solului cu
elaborarea unor indrumare metodologice, studii, care urmare a investigatiilor
pedologice si pedochimice vor servi pentru asigurarea implementarii rezultatelor a
lucrarilor de imbinatatiri funciare.
Agrumentarea economico-fmanciara: La lucrarile descrise in p. 77 si 83
incluse in proiectul enuntat, cifrele pentru executarea lucrarilor au fost convenite
pentru diferite tipuri de cartare agrochimica la care institutia de profil ce se conduce
de ani in sir. Astfel, urmare a documentatiei referitor la tarife, volumul lucrarilor
care necesita a fi executat, precum si costul unitatilor pentru fiecare hectar separat
au fost calculate cifrele respective incluse in proiectul actului normativ, care au fost
coordonate cu Ministerul Finantelor.
Impactul economic §i 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 munca 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 institutia stiintifica deprofil. Astfel, urmare a acestor cercetari si
pentru definitivarea unui clasificator universal, va fi elaborata o instructiune privind
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