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Cu privire la impactul secetei asupra dezvoltării agriculturii  

şi asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova  

şi unele măsuri de diminuare a consecinţelor acesteia 

 

În ultimii ani consecinţele nefaste ale calamităţilor naturale, în deosebi a secetei, afectează tot 

mai grav dezvoltarea durabilă a agriculturii şi asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova.  

În conformitate  cu pronosticul specialiştilor, fenomenul secetei şi a altor hazarduri naturale pe viitor 

se vor amplifica. Ţinînd cont de cele menţionate şi gradul înalt de afectare a sectorului agroalimentar 

precum şi avînd în vedere că agricultura este şi rămîne a fi o ramură strategică pentru economia 

naţională, CSŞDT al AŞM H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. A considera drept una din direcţiile strategice în sfera ştiinţei şi inovării elaborarea suportului 

ştiinţific privind asigurarea dezvoltării unei agriculturi durabile şi securităţii alimentare în 

condiţii de climă aridă şi de deşertificare a terenurilor agricole. 

2. A pune în sarcina instituţiilor de profil din domeniul agriculturii de a fortifica cercetările 

ştiinţifice privind: 

a) elaborarea tehnologiilor pedoprotectoare cu includerea metodelor de lucrare conservativă a 

solurilor, de minimalizare a distrugerii structurii şi pierderilor de umiditate, de combatere a 

eroziunii solului cu respectarea asolamentelor ştiinţific argumentate. 

b) crearea, testarea, omologarea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor plantelor de cultură cu o 

adaptivitate şi productivitate sporită în condiţii nefavorabile de creştere şi dezvoltare a 

plantelor. 

c) elaborarea şi implementarea tehnologiilor performante de cultivare şi protecţie integrată a 

plantelor, în cadrul sistemelor agricole ştiinţific argumentate, ce vor permite obţinerea 

producţiei competitive în diferite condiţii de producere.  

d) elaborarea la nivel naţional a strategiei de dezvoltare a agriculturii irigabile în baza pretabilităţii 

solului şi apei pentru irigare în baza tehnicilor şi tehnologiilor performante de obţinere a 

recoltelor programate, menţinerii unei capacităţi înalte de producţie a solului. 

e) actualizarea structurii suprafeţelor culturilor agricole în funcţie de zonele pedoclimatice şi 

resurselor acvatice, în scopul obţinerii recoltelor înalte de calitate superioară. 

3. A solicita organelor de decizie de a găsi posibilităţi financiare pentru: 

a) restabilirea şi construirea noilor sisteme de irigare; 

b) subvenţionarea producerii de seminţe şi materialului săditor autohton; 

c) crearea Serviciului Pedologic de Stat abilitat cu funcţii privind utilizarea raţională, conservarea 

şi sporirea fertilităţii solurilor; 

d) crearea Fondului Naţional de Rezervă a materialului semincer. 

4. A considera oportun, în scopul asigurării securităţii alimentare şi creării fondurilor de rezervă, 

de a practica planificarea orientativă a volumului produselor alimentare vitale ce vor servi drept 

reper şi garanţii a cererii şi ofertei produselor agricole. 
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