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Abstract. One of the main branches of the national economy was and remains the agricultural sector. 
Agriculture is a major economic activity and source of incomes essential for a most part of the population. 

The issue of sustainable development of the agriculture in the Republic of Moldova takes on a special spread. 
The sustainable development of the agriculture in the Republic of Moldova can be defined as continuous growth of 
the agricultural activity results. 

MATERIAL ŞI METOD Ă 
Întru studierea problemei dezvoltării durabile a sectorului agrar în Republica Moldova au fost 

analizate date cu privire la programele aplicate în sectorul agricol. Au fost utilizate metode de cercetare 
ca: metoda de analiză, monografică, de sinteză, comparare şi altele. Au fost folosite diferite acte 
normative ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Una din ramurile de bază a  economiei naţionale a fost şi rămâne sectorul agrar. Agricultura este una din 

principalele activităţi economice şi sursa de venit esenţială pentru o bună parte din populaţia ţării. [2] 
Totodată, nivelul productivităţii şi plata muncii în agricultură sînt considerabile mai joase decît în alte sectoare 
ale economiei naţionale. [4] În secolul XXI agricultura se evidenţiază prin dimensiunea şi impactul potenţial 
deosebit de semnificativ la etapa actuală. Însăşi funcţia sa primară de producere a suportat modificări 
esenţiale, în prezent accentuîndu-se tot mai distinct pe siguranţa şi diversitatea produselor alimentare.[3] 

Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a pereclita 
capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi. Dezvoltarea durabilă este înţeleasă ca un 
nou tip de creştere economic. Apariţia conceptului de dezvoltare durabilă a adus în plan teoretic termeni 
noi care au trebuit conceptualizaţi pentru a deveni operaţionali. Astfel au apărut astfel de termeni: 

 
Fig. 1 Termenii dezvoltării durabile 

Sursa: Elaborat de autori în baza [1] 

Dezvoltarea durabilă are cîteve obiective economice şi sociale, printre care: 
- susţinerea şi dezvoltarea economică cu luarea în considerare a conservării şi protejării resurselor naturale;  
- realizarea cerinţelor esenţiale de muncă, hrană, energie, apă, locuinţe şi asistenţă medicală pentru oameni; 
- realizarea unei noi calităţi a proceselor de creştere economică;  
- creşterea controlată a populaţiei;  
- conservarea şi sporirea rezervei de resurse;  
- restructurarea tehnologică şi controlul posibilelor riscuri;  
- abordarea integrată a protecţiei mediului înconjurător, creşterea economică şi a necesarului de energie. 
Principiile de bază pe care se construieşte o dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos.  
Problema dezvoltării durabile a agriculturii din Republica Moldova capătă o amploare deosebită. 

Astfel dezvoltarea durabilă a agriculturii în Republica Moldova poate fi definită ca o creştere continuă şi 
consecutivă a rezultatelor activităţii agricole.  

Toate acestea pot fi obţinute doar printr-o utilizare complexă şi corectă a diferitor factori de 
producţie.[4] 
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Fig. 2 Principiile dezvoltării durabile 

Sursa: Elaborat de autori în baza [1] 

Există o mare varietate de factori de producţie, care influenţează activitatea unei întreprinderi 
agricole. Astfel sunt factori naturali, cei creaţi de către om, ajungând până la intervenţia directă sau 
indirectă a acestuia în procesele de producţie din agricultură. 

În mod sintetic, factorii se regasesc în cei naturali, sub forma de munca şi de capital. Acestor trei factori 
de baza li se pot adăuga managementul practicat şi rezultatele cercetarii ştiintifice aplicabile în producţie . 

În întreprinderile agricole, felul cum sunt utilizaţi aceşti factori de producţie  reprezintă una din cele 
mai importante probleme.  

Un alt factor primordial de producţie este pămîntul. 

Tabelul 1 Suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricole în Republica Moldova 

Anii 
Indicatorul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Terenuri cu destinaţie agricolă,  
mii hectare 

1974,1 1978,9 1984,6 2007,6 2008,7 2008,9 2014,5 2024,2 

Sursa: [5] 

Analizînd datele tabelului 1 observăm o majorare a suprafeţelor terenurilor cu destinaţie agricole, în 
mediu cu 47 mii ha, de la 1974.1 mii ha în 2007 la 2024,2 mii ha în 2014. Acest lucru în mare parte se 
datorează faptului că au fost executate defrişări de păduri, ş.a. 

Cu toţii ştim că pămîntul ca resursă este limitat. În aşa caz trebuie să gîsim calea cea mai raţională 
de utilizare a lui.  

Una din principalele pîrghii de sporire a fertilităţii solului sunt îngrăşămintele. 
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Fig 3. Încorporarea îngrăşămintelor minerale şi organice pe anii 2000-2014 în cadrul SRL 

“Gramvil agro” 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor [6] 

După cum se vede în ultimii ani cantitatea de îngrăşăminte incorporate s-a mărit, dar doar a celor 
minerale, pe cînd folosirea celor organice s-a redus la 0. 

La momentul de faţă nu bonitatea, sau alte caracteristici ale pămîntului sunt privite ca o problemă, 
ci parcelarea terenului agricol.  

În urma procesului de privatizare terenurile agricole au fost parcelate excesiv. Ca măsură de 
consolidare a terenurilor este folosită arenda sau procurarea terenurilor. 

Aceste măsuri nu au rezolvat definitive problema. Majoritatea persoanelor ce doresc să procure, 
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sunt interesate să procure terenuri de cel puţin 10 ha. În realitate ei pot să cumpere nu mai mult de 1 ha. 
Acest lucru îi împiedică pe mulţi antreprenori. 

Republica Moldova are o climă extrem de variabilă, care a cunoscut deja deficite mari de umiditate 
şi fenomene extreme, precum seceta, inundaţiile şi îngheţurile.  

Din punct de vedere al climei, agricultura este unul dintre cele mai vulnerabile sectoare ale 
economiei naţionale. Instabilitatea climei este una din principalele cauze a recoltelor instabile şi prezintă 
un risc eminent pentru agricultura Republicii Moldova.  

An de an agricultura ţării este afectată de îngheţuri, secetă, ploi cu grindină, şi de fiecare dată 
agricultorii suportă pagube esenţiale.  

Drept dovadă este anul 2015. Din cauza secetei pierderile înregistrate sunt esenţiale. Numai la 
recolta de porumb anul acesta, pierderile sunt estimate la circa 3 miliarde lei.  

O soluţie ar fi asigirarea recoltei. Dar această posibilitate nu este foarte des folosită. Şi este de 
înţeles, deoarece situaţia finaciară a multor agricultoru nu este cea mai bună. 

Lipsa resurselor financiare reprezintă una din principalele probleme pentru majoritatea întreprin-
derilor agricole. Mulţi agricultori se plîng că băncile solicită prea multe documente, cer garanţii prea 
mari, şi au dăbînzi prea ridicate. Astfel nu toţi pot să-şi permit să solicite un credit la bancă. 

Una din condiţiile de bază pentru dezvoltarea sectorului agrar din Republica Moldova ar fi accesul 
liber la serviciile financiare pentru toate întreprinderile agricole. 

Cum am menţionat mai anterior salariile în agricultură sunt cele mai mici, în comparaţie cu alte 
sectoare ale economiei naţionale.  

Analizînd  datele, se observă că salariul mediu lunar pe parcursul perioadei analizate s-a majorat, 
dar cu toate aceatea salariul din această ramură este cu mult mai mic decît salariul mediu pe economie. 
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Fig. 4 Salariul mediu lunar în agricultură pe perioada 2000-2013 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor [5] 

Din cauza scăderii posibilităţilor de angajare în mediul rural din Republica Moldova, are loc un 
proces de migrare a persoanelor tinere şi a celor cu studii de la sat la oraş, precum şi în afara ţării.  
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Fig. 5 Populaţia ocupată în agricultur ă în perioada 2000-2014 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor [5] 
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An de an numărul persoanelor ocupate în agricultură se micşorează semnificativ. Pe prioada 
analizată acest indicator s-a redus cu aproximativ 300 mii personae. Astfel în Republica Moldova se 
înregistrează un nivel scăzut de ocupare a locurilor de muncă. Un exemplu elecvent privind situaţia dată 
este prezentat în următoarea figură. 
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Fig. 6 Modificarea numărului de lucr ători angajaţi în cadrul SRL “Gramvil agro” 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor [6] 

S-au analizat informaţiile în cadrul mai multor întreprinderi. Ca model a fost folosită informaţia din 
cadrul SRL “Gramvilagro”. Din cele prezentate se observă că numărul de angajaţi a scăzut considerabil. 

Sectorul agricol al Republicii Moldova este vulnerabil la mai multe riscuri, care sunt cu character 
natural şi antropogen, şi care au un impact negativ pronunţat asupra agriculturii. Toate acestea deseori duc 
la pierderi considerabile pentru agenţii economici din sector. De facto, fenomenele meteorologice din 
Moldova sînt caracterizate prin cel mai amplu spectru de perioade cronologice şi repartiţii statistice, 
variind de la secete devastatoare regionale  pînă la pagube cauzate de grindină, astfel încît în ultimele 
decenii s-a redus productivitatea gospodăriilor agricole din Moldova. 

Diminuarea vulnerabilităţii agriculturii la factorii de risc şi controlul riscurilor pot fi promovate prin 
intermediul diferitelor mecanisme şi politici. [2] 

CONCLUZII 
Literatura şi practica economică au evidenţiat faptul că dezvoltarea unei economii bazate pe 

cunoastere reprezintă unul dintre factorii cheie ai creşterii competitivităţii unei economii. 
Pentru a gestiona eficient dezvoltarea durabilă a sectorului agricol este necesar: 

• De continuat modernizarea tehnologiilor aplicate; 
• De acordat credite preferenţiate pentru agricultori; 
• De creat condiţii iligibile pentru toate categoriile de antreprenori; 
• Să fie promovată susţinerea antreprenorilor rurali de către stat. 
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