




ONU a declarat 2015 Anul International al Solurilor într-un efort de a

creşte gradul de conştientizare şi promovare a utilizării mai durabile a

acestei resurse critice. Solurile lumii se confruntă cu o gamă largă de

ameninţări care ar putea submina baza modului nostru actual de viaţă.

Solurile sănătoase sînt fundamentul pentru produsele agro-alimentare,

combustibil, fibre şi produse medicale, dar de asemenea sînt esenţiale

pentru ecosistemele noastre, jucînd un rol esenţial în ciclul carbonului,

stocarea şi filtrarea apei, precum şi îmbunătăţirea rezistenţei la inundaţii şi

secete. Pentru a se forma un centimetru de sol procesul poate dura pînă la

1.000 de ani. Cel puţin un sfert din biodiversitatea din lume trăieşte

subteran, in sol. Astfel de organisme, inclusiv rădăcinile plantelor,

acţionează ca agenţi primari de conducere a nutrienţilor in circuitul natural,

sprijinind biodiversitatea deasupra solului.

Au fost puse în circulaţie o serie de mărci poştale

Declaraţii ONU. Printre ele se numără marca „Anul 2015 –

Anul Internaţional al Solurilor”. http://diez.md/2015/02/21/foto-a-fost-

pusa-in-circulatie-seria-de-marci-postale-
declaratii-onu

http://www.gazetadeagricultura.info/plante/608-agrotehnica/16944-
2015-anul-international-al-solurilor.html

http://diez.md/2015/02/21/foto-a-fost-pusa-in-circulatie-seria-de-marci-postale-declaratii-onu
http://www.gazetadeagricultura.info/plante/608-agrotehnica/16944-2015-anul-international-al-solurilor.html
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„ Astăzi mai mult de 805 milioane de oameni se confruntă cu foametea şi 

malnutriţia. Creşterea populaţiei va necesita o creştere de aproximativ 60 la suta a 

producţiei de alimente. Cum această necesitate depinde atît de mult de soluri, este 

uşor de înţeles cît de importantă este menţinerea solurilor sănătoase şi productive.

Din păcate, 33 la sută din resursele globale de sol sînt în degradare, iar intervenţiile

umane asupra solurilor au atins limitele critice, reducînd şi uneori chiar eliminînd

funcţii esenţiale ale solului. ”

Jose Graziano da Silvia, directorul general al FAO

http://www.gazetadeagricultura.info/plante/608-agrotehnica/16944-2015-anul-international-al-solurilor.html

http://www.gazetadeagricultura.info/plante/608-agrotehnica/16944-2015-anul-international-al-solurilor.html


SOLURILE MOLDOVEI



„ Principala bogăţie naturală a Moldovei este învelişul de sol. Una din cele mai 

importante probleme în ţara noastră o constituie utilizarea raţională, adecvată din 

punct de vedere biologic şi economic a solurilor, protejarea lor chibzuită şi riguros 

reglementată de tot felul de înrîuriri nefaste. Trebuie să avem un pronostic bine 

fundamentat al stării şi protejării resurselor de sol a Moldovei pentru o perspectivă 

mai apropiată şi un viitor mai depărtat.” [p. 5]

KRUPENIKOV, I. Solurile din Moldova şi protejarea lor. Ch.: Ed. Cartea Moldovenească, 1976. 48 p.



„ Învelişul de sol este componentul principal al Capitalului Natural al RM. Majoritatea 

solurilor funcţionează în regim seminatural fiind parte componentă a agrosistemelor 

antropice... Solul este un mijloc de producţie limitat în spaţiu, care nu se poate multiplica 

ca alte mijloace de producţie. Ca suport şi mediu de viaţă pentru om, plante şi animale 

solul reprezintă o avuţie inestimabilă a întregului popor, care, indiferent de forma de 

proprietate, trebuie să fie folosit corespunzător intereselor dezvoltării economiei 

naţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.” [p. 52]

ANDRIEŞ, S., CERBARI, V., FILIPCIUC, V. Calitatea solurilor în Moldova, probleme şi soluţii. In: 

Academicianul I. A. Krupenikov – 100 ani. Ch.: Eco-TIRAS, 2012. pp. 52-58 ISBN 978-9975-66-231-4





ABORDĂRI ÎN PUBLICAŢII PERIODICE











„Solul reprezintă o resursă nerenovabilă. El nu are alternativă şi nu poate fi înlocuit cu 

nimic în rolul lui de a asigura populaţia umană, vegetală şi animală cu hrană. Solul a fost 

creat de natură în decurs de milenii, el nu aparţine unei sau cîtorva generaţii. Solul 

trebuie să funcţioneze veşnic ca producător de bunuri. El va fi necesar şi generaţiilor 

viitoare, urmaşilor noştri. Iar pentru a-l transmite într-o stare normală, el trebuie folosit 

cu chibzuinţă, păstat şi protejat.” [p. 51]
URSU, Andrei. Pămîntul – principala bogăţie naturală a Moldovei. Ch., 1999. 52 p. ISBN 9975-9580-0-1





CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE ÎN USARB

„ Un material factografic imens, acumulat în instituţiile de cercetări ştiinţifice din diferite 

zone pedoclimatice, demonstrează că la folosirea raţională a îngrăşămintelor se pot 

obţine recolte înalte şi stabile ale culturilor agricole de o calitate înaltă... În numeroasele 

experienţe de cîmp, cu studierea influenţei îngrăşămintelor minerale asupra recoltei 

culturilor şi productivităţii asolamentelor, efectuate pe diferite tipuri de sol, inclusiv şi 

subtipuri de cernoziom, s-a constatat influenţa lor pozitivă asupra productivităţii 

plantelor de cultură şi asolamentelor în întregime la respectarea dozelor optime de 

fertilizare.” [p. 421]
BOINCEAN, Boris, STADNIC, Stanislav. Productivitatea asolamentului şi fertilitatea cernoziomului tipic la 

diferite sisteme de fertilizare în asolament. In: Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale: 

Conf. şt. intern., consacrată aniversării a 60-a a dr. Hab., prof., cercet. Boris Boincean, 25 noiem. 2014, Bălţi. 

Bălţi, 2014. pp. 421-429 ISBN 978-9975-50-139-2



„ Toate modificările şi perfecţionările fitotehniilor au afectat, în diferită măsură, starea şi 

productivitatea fondului funciar, componenţa substanţială, structura şi fertilitatea 

solului. Solul lucrat primitiv a fost folosit extensiv, cea ce a declanşat dehumificarea, 

destructurarea şi eroziunea..” [p. 324]

URSU, Andrei. Solul la baza agriculturii durabile. In: Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza

dezvoltării durabile: Materialele conf. şt. intern. Consacrată celor 10 ani de activitate a Fac. De Ştiinţe ale

Naturii şi Agroecologie a Univ. de Stat “A. Russo” din Bălţi, 10-11 oct. 2013. Bălţi, 2013, vol.I, pp. 324-328

ISBN 978-9975-50-116-3





CONFERINŢE, SIMPOZIOANE
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN RM







CERCETĂRI ÎN BAZELE DE DATE INTERNAŢIONALE

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdf

viewer/pdfviewer?vid=4&sid=da293b6

f-3357-4d07-a910-c9e646e65747%
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293b6f-3357-4d07-a910

c9e646e65747%40sessionmgr198&hid=116&bdata=Jmxhbm
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http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=da2
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http://www.fao.org/documents/card/en/c/b8

a98375-7258-48e8-b946-8263965ec465/

http://link.springer.com/chapter/

10.1007/978-94-007-5663-2_11

http://www.fao.org/soil

s-2015/ru/

http://link.springer.com/

journal/11368

http://www.fao.org/documents/card/en/c/b8a98375-7258-48e8-b946-8263965ec465/
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-5663-2_11
http://www.fao.org/soils-2015/ru/
http://link.springer.com/journal/11368


ANUL INTERNAŢIONAL AL SOLULUI REFLECTAT ÎN INTERNET

http://www.gazetadeagricultura.info/plante/

608-agrotehnica/16944-2015-anul-

international-al-solurilor.html

http://mem.md/articol_mediu/2015-

anul-international-al-solurilor/

http://cim.mediu.gov.md/raport2004/ro/fir

stprobl/sol/degr_niv3_ro.htm

http://www.une

ce.org/fileadmi

n/DAM/env/epr/

epr_studies/Sy

nopsis/Moldova

_III_Synopsis_

RO.pdf

http://www.gazetadeagricultura.info/plante/608-agrotehnica/16944-2015-anul-international-al-solurilor.html
http://mem.md/articol_mediu/2015-anul-international-al-solurilor/
http://cim.mediu.gov.md/raport2004/ro/firstprobl/sol/degr_niv3_ro.htm
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/Moldova_III_Synopsis_RO.pdf
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