
RAPORT 

pentru Semestru I, 2021 privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) 

stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole  

privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor,  

pentru anul 2021 (Ordinul MADRM nr. 47 din 05.03.2021) 

 

 

Nr./

r 

Denumirea modulului 

(tematici) 

Numărul 

de 

instruiri 

planificat

e 

Indicator  

de 

monitori 

-zare 

(persoane 

instruite) 

Termen  

de realizare 

Autorități,  

instituții 

responsabil

e 

Indicator  

de rezultat 

NOTĂ: 

1 2 3 4 5 6 6 7 

1. Acțiuni (măsuri) care 

urmează a fi stimulate 

conform Programului de 

îmbunătăţiri funciare în 

scopul asigurării 

managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 

2021-2025. 

6 200  

Semestru 

I 

Ministerul 

Agriculturi, 

Dezvoltării 

Regionale 

și Mediului 

 

3 seminare 

de 

mediatizare 

 

 

 

250 

persoane 

instruite 

 

Realizat 

Ca parteneri în cadrul seminarelor 

organizate de Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului a participat Agenția 

Intervenții și Plăți în Agricultură și. 

Unitatea consolidată pentru 

implementarea Programelor 

Fondului Internațional pentru 

Dezvoltare Agricolă (IFAD). 

 

2. 
Măsurile, condiţiile şi 

procedurile de acordare a 

subvenţiilor în 

6 200 Semestru 

I 

Ministerul 

Agriculturii

, 

3 seminare 

de 

mediatizare 

Ca parteneri în cadrul seminarelor 

organizate de Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale 



avans stabilite în 

Regulamentului privind 

condițiile și procedura de 

acordare a subvențiilor în 

avans pentru 

proiectele investiționale 

de îmbunătățiri funciare 

întru implementarea 

Programului de îmbunătățiri 

funciare în scopul asigurării 

managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 

2021-2025. 

Dezvoltării 

Regionale 

și Mediului 

 

 

 

 

250 

persoane 

instruite 

 

 

 

 

 

Realizat 

și Mediului a participat Agenția 

Intervenții și Plăți în Agricultură și 

Unitatea consolidată pentru 

implementarea Programelor 

Fondului Internațional pentru 

Dezvoltare Agricolă (IFAD). 

3. Elaborarea proiectelor 

investiționale de 

îmbunătățiri funciare întru 

implementarea Programului 

de îmbunătățiri funciare în 

scopul asigurării 

managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 

2021-2025. 

6 200 Semestru  

I 

Ministerul 

Agriculturii

, 

Dezvoltării 

Regionale 

și Mediului 

 

I.P. 

„Institutul 

de 

Pedologie, 

Agrochimie 

și Protecția 

Solului 

„Nicolae 

3 seminare 

de 

mediatizare 

 

 

 

250 

persoane 

instruite 

 

 

 

 

 

 

Ca parteneri în cadrul seminarelor 

organizate de Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului a participat Agenția 

Intervenții și Plăți în Agricultură și 

Unitatea consolidată pentru 

implementarea Programelor 

Fondului Internațional pentru 

Dezvoltare Agricolă (IFAD). 



Dimo” Realizat 

4. Oportunități de finanțare 

pentru dezvoltarea 

proiectelor investiționale de 

îmbunătățiri funciare în 

scopul asigurării 

managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 

2021-2025. 

6 200 Semestru 

 I 

Ministerul 

Agriculturii

, 

Dezvoltării 

Regionale 

și Mediului 

 

3 seminare 

de 

mediatizare 

 

250 

persoane 

instruite 

 

Realizat 

Ca parteneri în cadrul seminarelor 

organizate de Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului a participat Agenția 

Intervenții și Plăți în Agricultură și 

Unitatea consolidată pentru 

implementarea Programelor 

Fondului Internațional pentru 

Dezvoltare Agricolă (IFAD). 

5. Mediatizarea actelor 

normative din domeniul 

hidroameliorației. 

 

 

 

3 

 

 

 

100 

 

 

 

Semestru 

 I 

 

 

 

Agenția 

„Apele 

Moldovei” 

 

 

 

 

 

Nerealizat 

Agenția „Apele Moldovei” nu a 

prezentat argumente despre 

nerealizarea activităților stabilite în 

Planul de acțiuni cu privire la 

Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole 

privind măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor,  

pentru anul 2021 (Ordinul MADRM 

nr. 47 din 05.03.2021). 

6. Măsuri hidrotehnice de 

ameliorare a terenurilor 

agricole cu soluri degradate. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

Semestru  

I 

Agenția 

„Apele 

Moldovei” 

 

I.P. 

„Institutul 

de 

 

 

 

 

Nerealizat 

Agenția „Apele Moldovei” nu a 

prezentat argumente despre 

nerealizarea activităților stabilite în 

Planul de acțiuni cu privire la 

Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole  

privind măsurile de îmbunătățiri 



Pedologie, 

Agrochimie 

și Protecția 

Solului 

„Nicolae 

Dimo” 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor,  

pentru anul 2021 (Ordinul MADRM 

nr. 47 din 05.03.2021). 

7. Pretabilitatea solurilor și 

calitatea apei la irigarea 

terenurilor agricole 

 

 

 

4 

 

 

 

150 

 

 

 

Semestru 

I 

 

 

 

 

I.P. 

„Institutul 

de 

Pedologie, 

Agrochimie 

și Protecția 

Solului 

„Nicolae 

Dimo” 

 

Agenția 

„Apele 

Moldovei” 

 

 

 

Parțial 

realizat 

Conform informației I.P. „Institutul 

de Pedologie, Agrochimie și 

Protecția Solului „Nicolae Dimo” au 

fost organizate seminare în r. Ștefan 

Vodă, sat. Volontir și com.Ivancea, 

r.Orhei doar că la seminare a 

participat un număr mic de 

deținători de terenuri agricole, 

producătorii agricoli etc. Astfel, se 

constată că IP „IPAPS N. DIMO” nu 

a atins indicatorul stabilit și nu a 

organizat activitățile stabilite 

conform Planului de acțiuni cu 

privire la Programul de 

instruire/mediatizare a deținătorilor 

de terenuri agricole privind măsurile 

de îmbunătățiri funciare, protecția și 

sporirea fertilității solurilor, pentru 

anul 2021 (Ordinul MADRM nr. 47 

din 05.03.2021). 

8. Exploatarea şi întreţinerea 

infrastructurii pentru 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conform informației Agenției 

„Apele Moldovei” au fost efectuate 



irigaţii, proprietate publică 

a statului, transmisă în 

folosinţă membrilor 

asociațiilor utilizatorilor de 

apă 

3 100 Semestru 

I 

 

Agenția 

„Apele 

Moldovei” 

Parțial 

realizat 

vizite în teritoriu la care au fost 

instruiți doar 30 persoane.  

9. Mediatizarea actelor 

normative/documente de 

politici din domeniul 

funciar, îmbunătăţiri 

funciare și organizării 

teritoriului. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

100 Semestru 

I 

 

Agenția 

Relații  

Funciare și 

Cadastru 

 

 

 

Nerealizat 

Agenția Relații Funciare și Cadastru 

nu a prezentat argumente despre 

nerealizarea activităților stabilite în 

Planul de acțiuni cu privire la 

Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole 

privind măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor, pentru anul 2021 

(Ordinul MADRM nr. 47 din 

05.03.2021). 

10. Stimularea măsurilor de 

îmbunătățiri funciare la 

ameliorarea terenurilor 

agricole cu soluri degradate 

conform Programului de 

îmbunătăţiri funciare în 

scopul asigurării 

managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 

2021-2025. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

100 
 

Semestrul  

I 

 

 

 

 

 

Agenția 

Relații 

Funciare și 

Cadastru 

 

 

 

 

Nerealizat 

Agenția Relații Funciare și Cadastru 

nu a prezentat argumente despre 

nerealizarea activităților stabilite în 

Planul de acțiuni cu privire la 

Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole 

privind măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor, pentru anul 2021 

(Ordinul MADRM nr. 47 din 

05.03.2021). 

11. Cadrul normativ la      Agenția Relații Funciare și Cadastru 



implementarea Programului 

de îmbunătăţiri funciare în 

scopul asigurării 

managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 

2021-2025 

 

3 

 

100 

 

Semestrul 

 I 

 

 

Agenția 

Relații 

Funciare și 

Cadastru 

 

Nerealizat 

nu a prezentat Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului argumente despre 

nerealizarea activităților stabilite în 

Planul de acțiuni cu privire la 

Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole 

privind măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor, pentru anul 2021 

(Ordinul MADRM nr. 47 din 

05.03.2021). 

12. Elaborarea proiectelor 

investiționale de 

îmbunătățiri funciare întru 

implementarea Programului 

de îmbunătățiri funciare în 

scopul asigurării 

managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 

2021-2025 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

100 

Semestrul  

I 

 

 

 

 

 

 

Agenția 

Relații 

Funciare și 

Cadastru 

 

 

 

 

 

Nerealizat 

Agenția Relații Funciare și Cadastru 

nu a prezentat argumente despre 

nerealizarea activităților stabilite în 

Planul de acțiuni cu privire la 

Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole 

privind măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor, pentru anul 2021 

(Ordinul MADRM nr. 47 din 

05.03.2021). 

13. Cadrul normativ privind 

împădurirea terenurilor 

degradate, crearea fîșiilor 

forestiere de protecție a 

cîmpurilor. 

2 40 

 

Semestrul  

I 

 

Agenția 

„Moldsilva” 

 

 

 

 

Nerealizat 

Agenția „Moldsilva” a informat 

MADRM că seminarele nerealizate  

pentru Semestrul I planificate în 

Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole 



privind măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor, pentru anul 2021 

se planifică a fi realizate în luna 

septembrie curent. 

14. 

Aplicarea sistemelor 

agroforestiere și silvo 

pastorale în Republica 

Moldova. 

2 40 

Semestru 

 I 

 

Agenția 

„Moldsilva” 

 

 

 

 

Nerealizat 

Agenția „Moldsilva” a informat 

MADRM că seminarele nerealizate  

pentru Semestrul I planificate în 

Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole 

privind măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor, pentru anul 2021 

se planifică a fi realizate în luna 

septembrie curent. 

15. 

Cadrul normativ privind 

managementul pădurilor și 

pajiștilor deținute de UAT.  

2 40 

Semestru 

 I 

 

Agenția 

„Moldsilva” 

 

 

 

 

Nerealizat 

Agenția „Moldsilva” a informat 

MADRM că seminarele nerealizate  

pentru Semestrul I planificate în 

Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole 

privind măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor, pentru anul 2021 

se planifică a fi realizate în luna 

septembrie curent. 

16. Tehnologii privind 

efectuarea lucrărilor de 

împădurire, de aplicare a 

1 20  

Semestru 

 I 

 

Agenția 

„Moldsilva” 

 

Nerealizat 

Agenția „Moldsilva” a informat 

MADRM că seminarele nerealizate  

pentru Semestrul I planificate în 



lucrărilor de îngrijire și 

conducere a arboretelor în 

primăria Hîrtop r-l Cimișlia. 

Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole 

privind măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor, pentru anul 2021 

se planifică a fi realizate în luna 

septembrie curent. 

17. Stimularea măsurilor de 

îmbunătățiri funciare 

(silvoameliorative) de 

ameliorare a terenurilor 

agricole cu soluri degradate 

stabilite în Programul de 

îmbunătățiri funciare în 

scopul asigurării 

managementului durabil al 

resurselor de sol pentru anii 

2021-2025. 

2 40 

Semestru 

 I 

 

 

 

 

 

Agenția 

„Moldsilva

” 

 

 

 

 

Nerealizat 

Agenția „Moldsilva” a informat 

MADRM că seminarele nerealizate  

pentru Semestrul I planificate în 

Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole 

privind măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor, pentru anul 2021 

se planifică a fi realizate în luna 

septembrie curent. 

18. Reabilitarea ecologică a 

terenurilor agricole. 

3 45 Semestru 

I 

UCIP 

IFAD 

3- seminare 

de instruire 

 

 

 

64-persoane 

instruite 

 

 

 

În semestrul I al anului 2021, UCIP 

IFAD în colaborare cu Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului (MADRM) şi Agenţia 

Naţională de Dezvoltare Rurală 

(ACSA) a organiza 3 seminare de 

instruire, cu tematica: „Reabilitarea 

ecologică a terenurilor agricole” cu 

durata instruirii de 16 ore academice 

în perioada 01-02 martie, 04-05 



Realizat martie si 09-10 martie 2021 cu 

participarea a 64 persoane. 

19. Recomandări cu privire la 

efectuarea măsurilor 

agrotehnice, 

silvoameliorative, 

hidrotehnice, etc., de 

ameliorare a terenurilor 

degradate. 

 

3 

 

100 

 

Semestru 

I 

 

I.P. 

„Institutul 

de 

Pedologie, 

Agrochimie 

și Protecția 

Solului 

„Nicolae 

Dimo” 

 

Parțial 

realizat 

Conform informației I.P. „Institutul 

de Pedologie, Agrochimie și 

Protecția Solului „Nicolae Dimo” au 

fost organizate seminare în r. Ștefan 

Vodă, sat. Volontir și com.Ivancea, 

r.Orhei doar că la seminare a 

participat un număr mic de deținători 

de terenuri agricole, producătorii 

agricoli etc. Astfel, se constată că IP 

„IPAPS N. DIMO” nu a atins 

indicatorul stabilit și nu a organizat 

activitățile stabilite conform Planului 

de acțiuni cu privire la Programul de 

instruire/mediatizare a deținătorilor 

de terenuri agricole privind măsurile 

de îmbunătățiri funciare, protecția și 

sporirea fertilității solurilor, pentru 

anul 2021 (Ordinul MADRM nr. 47 

din 05.03.2021). 

20. Elaborarea proiectelor 

investiționale pentru 

efectuarea lucrărilor de 

ameliorare a solurilor 

sărăturate (alcalice). 

 

3 

 

100 

 

Semestru  

I 

 

I.P. 

„Institutul 

de 

Pedologie, 

Agrochimie 

și Protecția 

 

Nerealizat 

I.P. „Institutul de Pedologie, 

Agrochimie și Protecția Solului 

„Nicolae Dimo” nu a prezentat 

Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului 

argumente despre nerealizarea 

activităților stabilite în Planul de 



Solului 

„Nicolae 

Dimo” 

 

acțiuni cu privire la Programul de 

instruire/mediatizare a deținătorilor 

de terenuri agricole privind măsurile 

de îmbunătățiri funciare, protecția și 

sporirea fertilității solurilor,  

pentru anul 2021 (Ordinul MADRM 

nr. 47 din 05.03.2021). 

21. Oportunitățile investiționale 

oferite în cadrul proiectului 

„Livada Moldovei” 

3 60 Semestru  

I 

Proiectul  

„Livada 

Moldovei” 

5 -Webinare 

difuzate la 

AGRO TV 

MOLDOVA 

(vizualizate 

de 15 mii 

personae) 

 

Realizat 

Ținînd cont de condițiile legate de 

pandemie Proiectul „Livada 

Moldovei” a organizat 5 Webinare 

cu tematicile: 

- Cum investim corect în sistemele 

de irigare; 

- Istorii de succes a 5 beneficiari ai 

proiectului Livada Moldovei, care au 

investit în sisteme de irigare etc. 

22. Activități de mediatizare și 

informare privind 

stimularea 

reabilitării/dezvoltării 

sistemelor de irigare. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

Semestru  

I 

 

 

 

 

 

Fondul de 

Dezvoltare 

Durabilă 

Moldova 

 

 

 

 

 

 

40 – 

persoane 

instruite 

 

 

 

 

Fondul de Dezvoltare Durabilă 

Moldova în parteneriat cu Proiectul 

USAID „Agricultura Performantă în 

Moldova” (APM) a organizat un 

atelier/seminar pentru deținătorii de 

terenuri agricole din raionul 

Nisporeni. Atelierul s-a desfășurat în 

două module: teoretic și practic, pe 

terenurile din aria de deservire a SCI 

„Grozești” și au avut scopul de a 

spori conștientizarea asupra 

necesității protecției și sporirii 



 

 

Realizat 

 

fertilității solurilor și îmbunătățirii 

funciare etc. La eveniment au 

participat circa 40 de reprezentanți ai 

conducerii și membri ai AUAI 

Compact şi post-Compact, 

autorităților publice raionale și 

locale, membri ai asociațiilor 

utilizatorilor de apă, reprezentanți ai 

direcției agricultură și alimentație, 

deținători de terenuri etc. 

23. Activități de instruire a 

studenților cu utilizarea 

celor mai bine practici în 

domeniul hidroameliorației. 

 

4 grupe 

 

40 

 

Semestru  

I 

 

 

Universitat

ea 

Agrară de 

Stat din 

Moldova 

 

2-grupe 

46-studenți 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

Conform informației Universității 

Agrare de Stat din Moldova au fost 

instruite în total 4 grupe de studenți 

la specialitatea Ecologie, 

Agronomie, (selecţia şi genetica 

culturilor agricole). În total instruiți 

46 studenţi. Activitățile de instruire 

au fost ordanizate în sat. Mălăieşti, 

Orhei „VINDEX –AGRO”. 

Studenții au fost instruiți cu cele mai 

bune practici privind irigaţia prin 

picurare a culturilor pomicole în 

dependenţă de specii, pretabilitatea 

solurilor, proprietăţile  fizico-

chimice, hidrofizice, umiditate din 

sol şi condiţiile climatice 

automatizat supravegheate 

24. Activități de instruire a      Conform informației Universității 



studenților cu utilizarea 

celor mai bine practici 

privind protecția 

antierozională a solului. 

2 grupe 30 Semestru  

I 

 

Universitat

ea  

Agrară de 

Stat din 

Moldova 

4- grupe 

46-studenți 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

 

Agrare de Stat din Moldova au fost 

instruite în total 4 grupe de studenți 

la specialitatea Ecologie, 

Agronomie, (selecţia şi genetica 

culturilor agricole). În total instruiți 

46 studenţi. Activitățile de instruire 

au fost ordanizate în sat. Mălăieşti, 

Orhei „VINDEX –AGRO”. 

Studenții au fost instruiți cu cele mai 

bune practici privind amenajări 

antierozionale în plantaţii pomicole 

în dependenţă de tip, subtip de sol, 

rocă, compoziţia profilului solului, 

gradul de erodare, textură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La situația din 18.08.2021 

 


