Nota informativa
la proiectul hotararii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea Listei
obiectelor §i mijloacelor financiare necesare pe anul 2016 intru
realizarea Programului de conservare §i sporire a fertilitafii solurilor
pentru anii 2011-2020”.
Proiectul hotararii a fost elaborat intru executarea Legii bugetului pe anul
2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, art.4 din Hotarirea Guvernului nr.626 din
20.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea Programului de conservare §i sporire a
fertilitapi solurilor pentru anii 2011-2020”.
Programul este un document de baza pentru promovarea de catre organele
administrative publice a politicii unice de stat in domeniul protec{iei resurselor
funciare si combaterea eroziunii solurilor.
Scopul acestuia consta in realizarea masurilor de stopare a degradarii §i de
sporire a fertilita^ii solurilor prin modernizarea §i extinderea sistemului de
imbunata^iri funciare, implementarea tehnologiilor moderne §i a practicilor
agricole prietenoase mediului.
Conform Legii bugetului pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 sunt
alocate 15 mil lei. Lista obiectelor prevede continuarea lucrarilor la obiectele
prevazute in HG nr. 978 din 16.08.2016, 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 27
obiecte cu stadiu avansat de construcpe sau in stadiu de fmalizare a lucrarilor pe
etape din cele 108 obiecte incluse anterior in Lista la solicitarile autoritatilor
administrapei publice §i prin dispozi^iile sau Hotararile Guvernului §i la 4
obiecte pentru elaborarea documenta^iei de proiect.
Astfel, prin aprobarea hotaririi nominalizate vor fi continuate
executarea lucrarilor de valorificare a terenurilor, iar 8 obiecte vor fmalizate
si inaintate spre protocolare la Comisia de fmalizare si dare in exploatare,
constituita prin ordinul Agentiei.
In urma valorificarii celor 15 mil lei vor fi efectuate urmatoarele
lucrari:
a) vor fi desecate §i incluse in circuitul agricol cca 60 ha terenuri
supraumede;
b) construite 6 iazuri antierozionale §i excavate cu oglinda apei de 102 ha,
care vor proteja unele lo c a lity de inundapi §i vor permite irigarea a circa
1000 ha terenuri agricole;
c) vor fi c u r ta te 6 km canale de desecare, albiile raurilor mici-3,3 km,
care vor reduce nivelul apelor subterane §i, ca rezultat, vor proteja terenurile
agricole de inmla§tinire;
d) vor fi protejate contra eroziunii 440 ha terenuri agricole, contra
inunda^iilor - 605 ha.
¥
ImpactuI 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
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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.
La fel, proiectul hotaririi Guvemului prevede actualizarea grafica a
arealurilor de sol dupa reindexare §i recalcularea
notelor de bonitate a solurilor
%
pentru ~ 65-70 UAT anual in conformitate cu Hotarirea Guvernului nr. 1261 din
16 noiembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conpnutul
documentatiei cadastrului funciar general (reindexarea solurilor in conformitate
cu clasificatorul nou), Hotarirea Guvemului Nr. 1001 din 10 decembrie 2014,
Concep|ia Sistemului Informational “Registrul Solurilor Republicii Moldova” si
Hotarirea Guvernului nr. 890 din 20.07.2016 cu privire la aprobarea Planului de
ac^iuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 (cap. H. „Dezvoltarea agriculturii
moderne”, pet. 4.1).
In procesul crearii datelor textuale §i geospapale in format vector
despre solurile Republicii Moldova, substituind datele pastrate in format
analogic, se ob^ine componenta cea mai principals a unui sistem informational
- baza de date.
Astfel, materialele cartografice existente despre solurile la scara 1:10000
in format analogic scanate §i georeferen^iate pentru intreg teritoriul Republicii
urmeaza a fi transferate in alt format prin urmatoarele аф и ш :
a) pregatirea structurii fi^ierilor §i cataloagelor;
b) vectorizarea har^ilor pedologice scanate §i introducerea informapei
atributive;
c) depunerea profilurilor de sol §i introducerea informapei 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 recep^ia lucrarilor;
k) integrarea datelor in sistem informational „Registrul Solurilor Republicii
Moldova”.
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ImpactuI economic $i social: Crearea bazei de date va constitui baza pentru:
a) Gestionarea adecvata §i bine argumentata a resurselor de sol, orientate spre
utilizarea eficienta §i protejarea solurilor in calitate de obiect natural
multifunctional §i mijloc important de produc^e in agricultura;
b)
Ameliorarea solurilor degradate si optimizarea folosirii fondului funciar ca
urmare a acumularii datelor si informatiei detaliate privind solurile, in special
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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 activitajilor de monitorizare a solului §i
indicatori privind solul relevant pentru elaborarea politicilor;
d) О mai buna integrare a protectiei solului in diferite politici.
Iar specificul ac^iunilor planificate corespund cu prioritafile §i obiectivele
strategice in politica statului, instituite in cadrul Planului National de Ac^iuni
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 informa^ionala, care vizeaza promovarea dezvoltarii societatii
informational e in beneflciul 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 came, 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, la fermele de porcine si bovine este problema utilizarii dejectiilor
lichide si 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 si lichida folosind
tehnica agricola (tractoare, cisternele si remorci pentru transportare si
imprastiere).
Astfel, prin actiunile enuntate apare necesitatea cercetarii si testarii solului
la aplicarea unor tehnologii consei'vative pentru elaborarea unui indrumar
metodologic, care va fi elaborat in 2019* ca urmare a investigatiilor de catre I.P.
IAPS ’’Nicolae DIMO” si a executantului de lucrari I.S. PSIF a cite 10 ha
conventionali pe zonele nord, centru si sud.
Agrumentarea economico-financiara: La lucrarile descrise in p. 89 si 90
incluse
in proiectul enuntat, calculele au fost elaborate pentru IPAPS Dimo de
&
catre Institutul National de Cercetari Economoce pentru diferite tipuri de cartare
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agrochimica la care institutia se condice 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 I.P. IAPS ’’Nicolae DIMO”. Astfel, urmare a acestor cercetari
si pentru definitivarea unui clasificator universal, va fi elaborata о instructiune
privind executarea cercetarilor pedologice la diferite scari, intru executarea
ordinului nr. 224/2016 privind elaborarea mecanismelor privind executarea
cercetarilor pedologice elaborat de Ministerul Agriculturii si Industriei
Alimentare.
In concluzie, este de mentionat ca actualmente Lista obiectelor §i
mijloacelor financiare necesare pentru valorificarea terenurilor se aproba anual
de Guvem, a caror costuri de deviz depa§esc 396 mln.lei. Pentru finisarea
obiectelor este necesar circa 260,0 mln.lei, iar pentru anul 2017, prin executarea
Legii bugetului pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, este planificat doar
15,0 mln.lei.
Astfel, suspendarea lucrarilor vor aduce la prejudicii enorme,
deoarece starea obiectelor degradeaza, construcpile hidrotehnice se distrug,
canalele de desecare se innamolesc, se intensified alunecarile de teren, iar pentru
restabilirea acestora vor fi necesare cheltuieli suplimentare.
Proiectul de hotarire a Guvernului „Lista obiectelor §i mijloacelor
financiare necesare pe anul 2017 intru realizarea Programului de conservare §i
sporirea fertilitatii solurilor pentru anii 2011-2020” este coordonat in modul
stabilit cu Ministerul Economiei(Agentia Proprietatii Publice), Ministerul
Finantelor, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare,
Agenda Moldsilva si Serviciul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptional al
MAI (copia avizelor se anexeaza), majoritatea obiectiilor §i propunerilor
inaintate au fost luate in considerate, iar divergentele aparute sint reglementate
in tabelul de divergente, anexat la proiect.
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Proiectul §i Programul este plasat pe saitul Agenfiei: www. arfc. gov, md.,
In rubrica: Transparent decizionala - pfojjecte de acte legislative §i normative.
W/ Г
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