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Abstract. The paper presents an analysis justifying the appropriateness, necessity and viability of actions 

and measures to reduce the effects of drought and land degradation prevention and control of economically, 
environmentally and socially. The actions and measures to mitigate the effects of drought and prevent land 
degradation are necessary to be established in the administrative-territorial implementation levels, and on the 
hierarchical levels of coordination and control.   
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INTRODUCERE 
Seceta în Republica Moldova este cel mai frecvent și complex fenomen climatic, la care participă mai 

mulți factori naturali (precipitațiile atmosferice, rezerva de apă din sol accesibilă plantelor, umiditatea și 
temperatura aerului, evapotranspitrația, particularitățile reliefului, tipul de sol, gradul de acoperire a solului cu 
vegetație, etc.) antropici (Riscul secetelor …, 2012). În ultimul timp secetele s-au manifestat prin intensitate 
de lungă durată, cu consecințe negative asupra resurselor naturale (de sol și de apă), asupra calității vieții 
comunităților umane din Repblica Moldova. Seceta prelungită are un impact devastator asupra agriculturii, 
manifestată prin pierderi de recoltă, creșterea semnificativă a gradului de eroziune al terenurilor, pierderea de 
materie organică și nutrienți din sol, degradarea proprietîților fizice, chimice și biologice; deteriorarea structurii 
și microflorei stratului arabil de sol, etc. (Seceta și arșița …, 2016). 

Simpla analiză a efectelor negative asupra recoltei culturilor agricole sau raportarea perioadelor de secetă 
nu vor contribuie la reducerea impactului secetelor și la combaterea degradării solurilor. Este necesar de a 
studia acest fenomen, de a elabora și implementa acțiuni și măsuri privind diminuarea și combaterea efectelor 
negative, de a respectara condițiile naturale impuse mai multor sectoare, dar mai ales agriculturii, de care 
depinde Republica Moldova. Acţiunile şi măsurile de reducere a efectelor secetei şi de prevenire a degradării 
terenurilor elaborate sunt necesare să fie stabilite pe niveluri administrativ-teritoriale de implementare, şi pe 
niveluri ierarhice de coordonare şi control în baza argumentărilor științifice.  

 
MATERIAL ȘI METODĂ 

În calitatea de material au servit planurile de acțiuni ale programele naționale elaborate în anii 2001-2003 
privind starea de calitate a solurilor și prevenirea degradării lor pentru perioada 2001-2020. Analiză generală 
a măsurilor și acțiunilor din planul de acțiuni al programelor a fost axată pe caracteristica acestora, în scopul 
de a scoate în evidență unele cauze care au redus implementarea și aplicarea lor în practică, și de asemenea de 
a propune unele măsuri și activități pentru reducerea degradării solului în condiții de secetă.   

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Programelor naționale. În planul de acțiuni al programelor privind solul elaborate de IPAPS ”Nicolae 
Dimo” în perioada 2001-2004 au fost prevăzute măsuri și acțiuni necesare pentru prevenirea degradării 
terenurilor şi reducerea impactului secetei. (Programul Complex …, 2001, 2004 a, 2004 b) 

În partea a III-a a planului de aciuni al Programului Complex Național de Sporire a Fertilității Solului 
(2001) sunt prevăzute activități privind perfecționarea complexului de măsuri pentru minimalizarea 
consecințelor secetei în diferite zone pedoclimatice ale Moldovei: 

– Perfecționarea tehnologiilor de lucrare și fertilizare a solului, metodelor de amenajare și utilizare a 
terenurilor, sistemelor de agricultură, pentru minimalizarea consecințelor secetei în diferite zone 
pedoclimatice.   

– Evidențierea și studierea factorilor antropici de degradare a învelișului de sol. 
– Studierea factorilor economici, politici și sociali, care conduc la intensificarea impactului secetei, la 

degradarea solurilor și deșertificarea terenurilor.  
– Elaborarea unor politici regionale și locale de dezvoltare durabilă cu includerea măsurilor și acțiunilor 

pentru protecția solului.  



 

 

În partea a IV-a a Programului (2001) privind sistemul de măsuri pentru combaterea degradării și sporirea 
fertilității solurilor sunt prevăzute următoarele activități: 

– Consolidarea terenurilor agricole privatizate în grupuri compacte pe exploatații mari.  
– Monitorizarea parametrilor teritoriilor afectate de diferite forme de degradare a solurilor prin efectuarea 

periodică a cartografierii pedologice și agrochimice la scară mare și detaliate.  
– Prevedera acțiunilor de protecție a solului în toate programele naționale de dezvoltare durabilă. – 

implementarea sistemului de lucrîri pentru conservarea și protecția solului.  
Programul Complex de valorificare a terenurilor degradate și sporire a fertilității solurilor (2004a, 2004b) 

a fost elaborat în perspectiva de a implementa măsuri privind protecția antierozionă a solurilor, ameliorarea și 
valorificarea terenurilor degradate în perioada anilor 2003-2010. Programul a reprezintat documentul de bază 
pentru planificarea și promovarea de către organele publice centrale și locale a politicii unice de stat pentru 
protecția resurselor funciare care prevedea efectuarea și implementarea lucrărilor teritorial-organizatorice, 
agrotehnice, silvoameliorative, hidroameliorative și hidrotehnice de prevenire și combatere a eroziunii solului 
(2004a).  

În Planul de acțiuni privind implementarea programului ”Sporirea fertilității solurilor” (2004b) este 
specificat, că măsurile elaborate iși pot atinge scopul doar în condițiile consolidării terenurilor agricole și ale 
optimizării rotației culturilor agricole. Iar producîtorii agricoli tribuie încurajați prin politici de nivel statal și 
prin acțiuni concrete. Programul și planul de acțiuni și măsuri a presupus folosirea integrată a resurselor locale 
necesară sporirii fertilității solurilor, care în prezent din diferite motive, în cele mai mai frecvente cazuri 
subiective, nu se utilizează în acest scop. Aceste probleme nerezolvate, implementate parțial sau 
neimplementate ar fi avut o contribuție decisivă la sporirea conținutului de humus în sol și la ameliorarea 
situației ecologice. 

Cauzele care au condus la implementarea parțială a măsurilor și acțiunilor privind prevenirea 
degradării terenurilor. În primul rînd, prevederea unor măsuri precum ameliorarea terenurilor degradate prin 
diferite lucrări, reabilitatea și extinderea sistemului de irigații s-a făcut fără o analiză economică de tip cost-
beneficiu, a fezabilității acestora. În codițiile în care aceste măsuri au avut o aplicabilitate scăzută / redusă, 
resursele financiare limitate au fost orientate spre alte măsuri, care implicau costuri mai reduse și promiteau o 
eficiență mai ridicată. În al doilea rînd, măsurile și acțiunile propuse au fost înscrise în programul de acțiuni 
fără a se specifica sursa exactă de finanțare și executorul. În multe cazuri fondurile bugetare alocate au 
subvenționat în general agricultura, sau alte domenii de activitate, și nu cele prevăzute în planul de măsuri și 
activități ale programelor elaborate.  

Luînd în considerație starea avansată de degradare a terenurilor și impactul secetelor asupra lor este 
necesar ca la toate etapele de implementare a măsurilor specificate în planul de acțiuni, să fie asugurată 
asistența științifică pentru obținerea unei eficiențe economice scontate și evitarea eventualelor neclarități 
privind implementarea – testarea – demonstrarea în agricultură. 

Conform evidenței istorice, indicile PDSI (Palmer Drought Severity Index) din ultimii 60 de ani arată o 
creștere a perioadelor secetoase și în sudul Europei, în care se încadrează și Republica Moldova (Palmer 
Drought, 20014). La momentul actual seceta este unul din cele mai periculoase fenome care poate lovi 
omenirea, iar viitorul va depinde de amploarea și efectele ei. Cu toate că perioadele de secetă se pot extinde 
pe durata cătorva ani de zile, în anumite condiții de mediu, o secetă relativ scurtă poate provoca pagube uriașe 
economiilor țărilor în curs de dezvoltare (Riscul secetelor…, 2012).   

În decursul următoarelor decenii, vom fi loviți de o secetă generalizată, deaceea acest aspect major trebuie 
să fie recunoscut și conștientizat atât de oamenii obișnuiți, cât și de comunitatea oamenilor de știință care 
monitorizează evoluția factorilor climatici. Pentru aceasta politicile agrare și de mediu trebuie să includă 
următoarele mîsuri și activități privind reducerea impacturlui secetei și combaterea degradării terenurilor. 

Cooperare internaţională, regională şi transfrontalieră, va include: 
- implicarea autorităţilor în proiecte de cercetare și programe de cooperare bilaterală, transfrontalieră, cu 

ţările vecine, în domenii de interes comun pentru reducerea efectelor secetei, prevenirea şi combaterea 
degradării terenurilor, deşertificării (colaborare şi schimb de experienţă cu ţările vecine care au obţinut 
rezultate pozitive şi au dobîndit o experienţă în domeniu).  

- îmbunătăţirea cadrului instituţional şi organizatoric în scopul implementării sistematice a măsurilor de 
prevenire şi combatere a degradării terenurilor şi diminuare a efectelor secetei.  

Aceste activități presupun analiza independentă a rolului şi atribuţiilor instituţiilor de cercetare la nivel 
republican şi restructurarea instituţională pe principiile direcțiilor de activitate; elaborarea programelor de 
implementare a acţiunilor şi măsurilor aplicabile la nivel local (comune); elaborarea unor masuri preventive 
de reducere a deficitului de apă în condiţii de secetă şi diminuarea efectelor acesteia.  

Fondul funciar şi consolidarea proprietăţi va include: 



 

 

- completarea legislaţiei privind comasarea terenurilor şi consolidarea proprietăţii funciare pe republică, 
mai ales în zona de centru cu grad sporit de degradare a solurilor, eroziune și alunecări de teren, în zona de sud 
- afectată de secetă şi/sau sub risc de aridizare.  

- continuarea suportului diferenţiat acordat formelor asociative de proprietate funciară, pentru adaptarea 
la condiţiile economiei de piaţă şi producţiei agricole pe suprafeţe şi în cantităţi mari, pentru ajutorarea 
populaţiei în vârstă defavorizată de dispoziţiile legale actuale cu privire la sistemul de pensii. 

Îmbunătăţiri funciare şi ameliorarea terenurilor degradate va include: 
- elaborarea unui studiu privind evaluarea stării de funcţionare a sistemelor hidrotehnice de irigaţii în 

vederea selecţiei sistemelor ce pot intra în programul de reabilitare şi modernizare. 
- amenajarea bazinelor hidrografice şi a resurselor de apă. Această măsură este necesară pentru o mai 

bună amenajare şi organizare a teritoriului şi pentru conformarea cu standardele europene.  
Elaborarea unei metodologii pentru caracterizarea secetei, în vederea declarării oficiale a secetei, prin 

definirea condiţiilor şi a pragurilor specifice pentru declararea nivelurilor de secetă, care va include:  
- îmbunătăţirea sistemelor de difuzare a avertizărilor şi prognozelor hidrologice şi meteorologice, punerea 

la punct a sistemului de comunicare, interpretare şi standardizare a acestora, pentru prevenirea efectelor 
factorilor naturali dăunători şi stabilirea măsurilor de luat în situaţii critice; 

 - elaborarea planurilor pentru reducerea deficitului de apă în condiţii de secetă, cu prioritizarea pe zone 
şi ramuri de activitate economică a folosinţei resurselor limitate de apă;  

- elaborarea schemelor locale de asigurare a resursei de apă potabilă pentru consumul propriu al populaţiei 
în mediul urban şi rural, la parametri de calitate prevăzuţi de standardele în vigoare, cu surse dimensionate în 
condiţii de risc;  

- identificarea zonelor deficitare în resurse hidrologice şi aplicarea unor măsuri pentru acoperirea 
cerinţelor; implementarea unor mecanisme de responsabilizare a utilizatorilor şi reciclarea / epurarea apelor 
uzate;  

- amenajarea bazinelor hidrografice şi a surselor de apă este de asemenea o măsură mult solicitată de către 
comunităţile locale.  

Managementul solului şi al culturilor agricole va include următoarele activități:  
• Finalizarea proiectului de lege privind protecţia resurselor de soluri (legea solului), cu accent pe 

corelarea aspectelor de ordin tehnic cele ce derivă din schimbarea structurii proprietăţii funciare, adaptarea la 
economia de piaţă, protecţia mediului înconjurător, etc., în corelaţie cu procesul de elaborare a Strategiei 
Tematice a Solurilor Uniunii Europene (Strategia Tematică…, 2009).   

• Promovarea unui program de instruire privind practicile de utilizare şi conservare a solurilor agricole, 
care să întărească recomandările din Codul de Bune Practici Agricole (2007).  

• Promovarea unui act normativ care să reglementeze şi stimuleze încheierea contractelor de asigurări la 
risc de secetă şi alte fenomene naturale dăunătoare culturilor agricole, în vederea responsabilizării 
întreprinzătorilor economici şi reducerea dependenţei acestora de ajutorul necondiţionat din partea statului;  

• Promovarea tehnologiile de lucrare a solului favorabile acumulării, conservării şi valorificării eficiente 
a apei provenite din precipitaţii, prin elaborarea unui ghid de bune practici pentru valorificarea resurselor locale 
de apă, făcut cunoscut prin cursuri de specializare, consultanţă tehnică, instruire şi implementare.  

• Promovarea în producţie a soiurilor de plante tolerante la stres hidric şi termic, precum şi întărirea 
capacităţii de verificare, control şi asigurare a calităţii seminţelor. Această măsura are în vedere stimularea 
producătorilor agricoli de a folosi în cultura plantelor soiuri şi hibrizi adaptaţi mai bine condiţiilor de secetă 
atmosferică şi edafică. 

Cercetarea ştiinţifică va include:  
• Elaborarea şi promovarea unui program naţional de cercetare de durată (5-10 ani) pentru evaluarea 

impactului secetei asupra terenurilor, a măsurilor de adaptare la schimbările climatice, în domeniul agriculturii, 
silviculturii, creşterii animalelor, horticulturii şi diversităţii biologice, în vederea stabilirii celor mai eficiente 
soluţii de administrare a resurselor naturale din zonele afectate de secetă şi prevenire a degradării terenurilor.  

• Susţinerea cercetărilor, testarea - demonstrarea tehnologiilor elaborate, promovarea în producţie a 
soiurilor de plante tolerante la stres hidric şi temperaturi ridicate, tehnologiilor de cultură aferente. Această 
măsură poate fi o alternativă viabilă la sistemele de irigaţii costisitoare şi ineficiente. Scopul este finanţarea 
cercetărilor şi Stațiunilor experimentale pentru stabilirea unor tehnologii de lucrare şi fertilizare a solului 
corespăunzătoare valorificării cu maximă eficienţă a resurselor naturale, limitate de apă.  

• Sprijinul şi întărirea unor institute de cercetare şi extensie de referinţă la nivel naţional în domeniul 
agriculturii ecologice şi al produselor organice certificate. Dezvoltarea unei capacităţi instituţionale adecvate 
şi promovarea unor instituţii etalon la nivel naţional.  



 

 

• Antrenarea institutelor de cercetare specializate în analiza socio-economică de tip cost-beneficiu, a 
politicilor şi strategiilor privind managementul şi folosinţa resurselor naturale, în vederea fundamentării 
acţiunilor şi măsurilor propuse.  

Monitorizarea degradării terenurilor şi evaluarea efectelor economico-sociale ale degradării terenurilor şi 
secetei va include (Monitoringul…, 2010).  

• Monitorizarea terenurilor degradate și afectate de secetă prin elaborarea și susţinerea unui sistem 
naţional de monitorizare, prin dezvoltarea de metodologii şi capacităţi noi cu costuri reduse de monitorizare. 
În cadrul programelor de cercetare sectoriale se pot realiza parteneriate între instituţiile de specialitate, în 
scopul elaborării de studii complexe, interdisciplinare pentru asigurarea unei abordări integrate a 
managementului resurselor naturale (apă, aer, sol, vegetaţie) în condiţii de secetă. 

• Cunoaşterea dinamicii economico-sociale şi a presiunii asupra resurselor în condiţii de mediu alternante 
prin dezvoltarea capacităţii de evaluare a vulnerabilităţii la secetă, degradării terenului şi deşertificării. Aceasta 
presupune adoptarea unei metodologii de evaluare a vulnerabilităţii economico-sociale pe baza instrumentelor 
internaţionale existente.  

Dezvoltarea regională va include: 
• Identificarea zonelor de risc la secetă şi a vulnerabilităţii comunităţilor umane la secetă şi aridizare, în 

raport cu criteriile economice, sociale şi ecologice. 
• Actualizarea şi modernizarea bazelor de date privind starea resurselor de soluri şi terenuri în zone de 

dezvoltare afectate de secetă şi/sau sub risc de aridizare.  
Extinderea fenomenelor de secetă presupune o cunoaştere a stării resurselor la scară regională. Pe această 

bază mecanismul decizional poate avea eficienţa şi eficacitatea unor măsuri optime. Modernizarea bazei de 
date privind starea solurilor presupune realizarea unei baze de date digitale cu repartiţia solurilor agricole la o 
scară convenabilă, actualizarea permanentă a acesteia, identificarea tipurilor de degradare a solurilor, corelarea 
cu tipurile de folosinţă, etc. 

 
CONCLUZII 

Corelarea proceselor de degradare a soluui, a practicilor agricole nepericuloase pentru sol și a politicilor 
privind solul trebuie să corespundă modificărilor climatice la nivel local. Modificările climatice la nivelul 
arealelor mai restrînse constitie o problemă stringentă, cu impact major asupra mediului, afectînd domenii 
variate ale vieții și activității social - economice.  
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