
 

 

ATELIERUL DE LUCRU 

“ OPORTUNITĂȚI FINANCIARE DE ATINGERE A ȚINTELOR 

NEUTRALITĂȚII DEGRADĂRII TERENURILOR ÎN AGENDA - 2030 

ONU PRIVIND OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN 

MOLDOVA”. 

 

Problema degradarii terenurilor 

reprezintă o mare provocare pentru 

toate sectoarele de dezvoltare din 

Republica Moldova. Acesta a creat 

un impact sporit și amplu asupra 

mediului și dezvoltării legat de 

reducerea rezistenței și integrității funcționale a agro-ecosistemelor și a 

ocazionat o scădere severă a fertilități solului. 

În acest contesct, Republica Moldova depune eforturi  mari pentru a 

consolida politicile privind protecția terenurilor și pentru a restabili 

terenurile degradate. Republica Moldova s-a alăturat inițiativei mondiale  

a Convenției Națiunilor Unite de conbatere a deșertificării  privind 

Neutralizarea Degradării Terenurilor (NDT) în 2016, cu  obiectivul de a 

sprijini procesul național de stabilirea a obiectivelor NDT, menit să 

prioritizeze intervențiile eficiente de politică pentru stoparea degradării 

terenurilor și restabilirea terenurilor  degradate.  



Ca rezultat al procesului consultativ național, se propune următorul 

obiectiv national NDT: 

 

Îmbunătățirea conservării terenurilor/solurilor și restaurarea 

ecologică a terenurilor degradate și a zonelor de protecție a terenurilor 

agricole până la 100%, astfel încît să fie atinsă către 2030 o pierdere 

netă “ 0” de terenuri/soluri productive și pentru a îmbunătăți 

capacitatea de adaptare, rezistența și serviciile de biodiversitate  a 

ecosistemelor agricole. 

Principalele intervenții în direcția promovării sustenabilității sectorului 

funciar prevăzute de Guvernul  Republicii Moldova pentru  Agendei 

2030  ONU privind Obectivele  de Dezvoltare Durabilă prevăd: 

 îmbunătățirea  stării  și calității a 880,000 ha de terenuri degradate  

prin excluderea  terenurilor  neproductive și  degradate și 

transferul acestora in fondul special de  “recuperare”  pentru o 

restaurare  ecologică; 

 crearea  centurii naturale (verzi) de fîșii de proteție a terenurilor 

agricole pentru conservarea solurilor, pentru a atinge o proporție 

științific argumentată a suprafeței acestora în îtreaga suprafață 

agricolă; 

 creșterea suprafețelor de păduri cu pănă la 15 la sută , pentru a 

promova durabilitatea  sectorului funciar și pentru a contribui la 

creșterea servicilor  de biodiversitate  și a stocurilor de carbon  

întru-un climat în schimbare; 

 reabilitarea a 1.588 terenuri contaminate cu poluanți organici 

persistenți și prevenirea acumulării de noi pesticide, compuși 

chimici și alte substanțe periculoase. 

 

Eforturile de politică NDT ale Republicii Moldova vor avea o implicare 

semnificativă în schimbările climatice regionale, ca parte a contribuțiilor 

determinate la nivel național și conservării serviciilor de 

biodiversificare. Sectorul  funciar  are un potențial semnificativ de 

atenuare prin creșterea stocării carbonului în biomasă și în sol, și prin 



reducerea emisiilor gazelor cu efect 

de sera . În acest context, realizarea 

agendei regionale privind 

schimbările climatice și a 

biodiversificării depinde în mare 

măsură de implementarea cu succes 

a NDT, susținută de o guvernare 

puternică și de implicarea activă a 

părților interesate. În plus, sectorul funciar din Moldova este esențial 

pentru asigurarea mijloacelor de subzistență și pentru menținerea 

integrității ecosistemelor. 

În acest scop Serviciul Hidrometeorologic de Stat a organizat Atelierul 

de Lucru cu tema:  “ Oportunități financiare de atingere a țintelor 

Neutralității Degradării Terenurilor în Agenda - 2030 ONU privind 

Obiectivele Dezvoltării durabile în Moldova”.  

 

Scopul general al atelierului este de a dezvolta un proces de planificare 

pentru etapa de implimentare a NDT, identificarea potențialelor 

oportunități de investiții în NDT și consolidarea integrărilor obiectivelor 

NDT în implimentarea ODD în Moldova. 

 

Principalele obiective ale atelierului: 

 Anunțarea obiectivelor și măsuri NDT; 

 Evaluarea perspectivelor de implimentare la nivel național a 

obiectivelor NDT; 

 Schițarae procesului de planificare a etapei de implimentare NDT 

și consolidarea integrării obiectivelor NDT în implimentarea 

ODD. 

 Formarea unei platforme de dialog și articularea, după caz, a 

proiectelor transformative NDT, potențiale posibilității de 

investiții în NDT și mecaniste de finanțare. 

 

 

 



Participanți:  

 Reprezentanți a secretariatului UNCCD; 

 Reprezentanți ai biroului PNUD în Moldova; 

 Reprezentanți ai ministerelor și agențiilor implicate în 

(planificare, utilizarea terenurilor, agricultură, mediu și 

silvicultură, statistici finante ); 

 Membri grupului național de lucru NTD; 

 Parteneri de dezvoltare; 

 Sectorul privat (oraganizațiile de fermieri, companiile agricole și 

silvice); 

 Sectorul academic și de cercetare; 

 OSC. 

 

Asemenea ateliere au un rol important la nivel national deoarece  ele au 

drept scop de a găsi soluții problemelor privind degradarea solului  si  a 

mediului.  

Prezenta la lucrarile  Atilierului  Jamal Anagglieva –Coordonatorul 

pentru Europa Centrala si de Est  a  Secretariatului UNCCD  a venit cu 

un sir de recomandari  si  propuneri care  au servit temei pentru 

concluzile/recomandarile   Atelierului.  

 

 



Concluzii/recomandari: 

- Ca Grupul National de Lucru  sa  activeze in continuare pentru a 

promova si realiza  tintele nationale  de atingere a NDT.   

- Ca politicile  privind Neutralitatea Degradarii Terenurilor NDT  sa  

se regaseasca in  actile normative si legilative  ce au tangenta cu 

NDT. 

- Ca  Tinta  15.3 privind Neutralitatea Degradarii Terenurilor sa fie 

inclusa in Obectivile Nationale de Dezvoltare Durabila (ODD) din 

Agenda 2030 ONU.   

- Ca  Ministerul Agriculturii, Devoltarii Regionale si Mediu  va 

elabora  „ Programul national de combatere a degradarii 

terenurilor/solului  si   a  secetei”. 

- Ca institutile  guvernamentale si  companiile  private  sa elaboreze 

si sa promoveze  proiecte trasfornationale de stopare a degradarii 

fondului funciar si a mediului . 

 
,,O natiune care isi distruge solul se distruge pe ea 

insasi…….." 

 



 


