
Для сохранения площадей с.-х. угодий и предотвращения их неконтролируемого 
зарастания кустарником и лесом необходимы постоянный мониторинг состояния земель, 
контроль вида их разрешенного использования, недопущение забрасывания угодий. К 
решению этой задачи в 2013 году подключились специалисты Администрации Томской 
области, ученые Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа, Станции агрохимической 
службы "Томская", Национального исследовательского Томского политехнического 
университета. В рамках совместного проекта они осуществляют анализ состояния земель с.-
х. назначения по комплексу параметров, уточняют границы земельных участков, обновляют 
картографический материал (последние карты хозяйств датируются 1983-м годом). Эта 
работа позволит получить объективную характеристику состояния земель с.-х. назначения в 
Томской области и определить пути наиболее эффективного их использования. 

ВЫВОДЫ 
1.Установлена негативная тенденция  существенного сокращения площади земель с.-

х. назначения в Томской области и рост площади земель лесного фонда. 
2.42 % земель с.-х. назначения занимают невостребованные земли фонда 

перераспределения, что указывает на большие ресурсы. 
3.В целом, земли с.-х. назначения Томской области используются  малоэффективно. 

Для улучшения ситуации необходимо проведение государственных мероприятий по 
инвентаризации с.-х. угодий,  земель с.-х. предприятий; выделения земельных массивов для 
передачи в муниципальную собственность, подготовки рекомендаций по управлению этими 
землями и улучшению их инвестиционной привлекательности.  
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Summary: Experience proves that the value of land, including the value of agricultural land, is 
intimately connected to life conditions in the rural areas, as well as to the socio-economic and political 
situation. In an agricultural country as Moldova, the agricultural land is the greatest natural wealth. This fact 
implies a number of conditions, obligations, rules which later turn into a legal framework and even into 
traditions of the people. 

In this context, it is important to know, for as long as possible, the dynamics of agricultural land value 
in correlation to factors that influence it. 

This study includes a detailed long-term analysis of the dynamics of the market value of agricultural 
land. 

Key words:Agricultural land value, Economic crisis, Qualitative analysis of agricultural land. 
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INTRODUCERE 
În ţările unde agricultura este ramura de bază a economiei, cunoaşterea detaliată a terenurilor 

destinate agriculturii, a particularităţilor acestui capital important, reprezintă garantul utilizării lor 
raţionale, protecţiei de factorii destructivi atît naturali cît şi antropici şi în final a dezvoltării social 
economice şi a unui nivel de viaţă corespunzător. Protecţia solurilor, majorarea valorii terenurilor 
agricole, reprezintă o problemă conceptuală, o politică de stat, o necesitate obiectivă, un principiu al 
societăţii. Totodată, cunoaşterea valorii terenurilor agricole în spaţiul Republicii Moldova este o 
ştiinţă, relativ nouă, dar cu conţinut multifuncţional. 

Tema prezentului studiu este consacrată unui segment îngust al procesului de formare a 
valorii terenurilor agricole pentru o perioadă de  14 ani. Această perioadă de timp în realitate este 
egală cu vărsta pieţei funciare (imobiliare), inclusiv şi a terenurilor agricole, din Republica 
Moldova. Anume în această perioadă au fost formate instituţiile respective de stat (Agenţia Relaţii 
Funciare şi Cadastru, Oficiile Cadastrale Teritoriale, Registrul bunurilor imobile etc)   care permit o 
acumulare masivă de informaţie cantitativă, calitativă, juridică etc. referitoare la terenuri, bunuri 
imobile în ansamblu.    

Obiectul studiului includ toate terenurile destinate agriculturii din Republica Moldova, atît 
sectorul privat cît şi cel public, privite prin prisma relaţiilor de piaţă, a vînzării – cumpărării lor, a 
valorilor şi preţurilor de piaţă.  

Din start, este cunoscut faptul că, structura terenurilor agricole este destul de complicată, atît 
din punctul de vedere al categoriilor de destinaţie cît şi prin  modul lor de folosinţă, fapt care, 
obligator îşi are influenţa sa respectivă  asupra valorii. Din aceste considerente, obiectul prezentului 
studiului sunt terenurile destinate agriculturii utilizate în scopul cultivării plantelor de câmp, 
plantaţiilor de vii şi livezi, păşuni, fânaţ  luate toate în ansamblu.  

Scopul studiului este de a determina comportamentul valoric al terenurilor destinate 
agriculturii fiind sub influenţa crizei economice. Evident că în cadrul prezentului studiu este 
imposibil de a analiza toate domeniile.  

De asemenea, scopul studiului este determinarea tendinţelor valorice ale terenurilor destinate 
agriculturii în dependenţă de factorii de influenţă, în spaţiul Republicii Moldova. Şi la acest capitol, 
luînd în consideraţie multitudinea factorilor de influenţă asupra valorii, autorul se va limita doar la 
acei factori majori, cu un conţinut conceptual care, în majoritatea cazurilor nu sunt apreciaţi. În 
acest context unul din scopurile studiului este de a dezgoli unele probleme chiar fiind la etapa 
actuală lăsate fără răspuns definitiv. 

Tot aici se propun diferite comparaţii atît în interiorul ţării cît şi cu alte ţări. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Deja sa constatat că perioada de studiu este relativ mare (14 ani) în cadrul căreia cu succes 

poate fi aplicată metoda analizei istorice a tendinţelor valorice (dinamica valorilor de piaţă) ale 
terenurilor destinate agriculturii. 

În procesul de analiză a valorilor terenurilor agricole un interes deosebit reprezintă  informaţia 
similară referitoare la alte ţări şi mai ales ţările membre a UE. În acest context, în calitate de 
materiale informative au fost utilizate: 

informaţia anuală şi periodică a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi a 
altor ţări din spaţiul UE (Cehia, Romania); 

analele Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi Registrul bunurilor imobile al Întreprinderii de 
Stat „Cadastru”; 

informaţia anuală şi periodică din ţările spaţiului UE de domeniul cadastrului; 
studiile ştiinţifice ale autorilor autohtoni şi din alte ţări; 
altă informaţie şi studii ştiinţifice despre terenurile agricole, tendinţe valorice, politica de 

subvenţionare, calitatea solurilor din Republica Moldova etc. 
În cadrul studiului, au fost aplicate mai multe metode ştiinţifice. Mai importante sunt: analiza 

datelor statistice; analiza grafică a tendinţelor; analiza sistemică a proceselor (fenomenelor) în 
desfăşurare; metoda analizei şi sintezei.  
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Rolul primordial al terenurilor destinate agriculturii, pentru dezvoltarea economiei Republicii 

Moldova, pentru societate în ansamblu, o perioadă îndelungată de timp a avut un caracter 
axiomatic, chiar indiscutabil.  Totodată, această situaţie axiomatică, indiscutabilă, în unele cazuri 
chiar dogmatică, pe parcursul timpului s-a transformat în declaraţii fără argumente,  creînd o situaţie 
confuză cînd, unii autori, pun deja chiar la îndoială această realitate.  

Terenul agricol este privit doar prin prisma aspectului economic, ca un izvor de venituri fără a 
lua în consideraţie aspectul lui social. Unii autori încearcă să ridice pe primul plan rolul taxelor 
vamale, veniturile provenite de la turism etc. Evident că toate metodele legale de dobîndire a 
veniturilor sunt importante şi necesare economiei ţării, doar rolul terenurilor agricole prin esenţa sa 
are un conţinut conceptual. Republica Moldova poate să-şi consolideze suveranitatea sa doar prin 
dezvoltarea social economică în baza unei agriculturi moderne. Prin abordarea unei asemenea 
concepţii creşte esenţial rolul valorii terenurilor cu destinaţie agricolă. 

O asemenea situaţie s-a creat, inclusiv şi din lipsa studiilor fundamentale la capitolul 
„Aspectul social şi economic al terenurilor destinate agriculturii în Republica Moldova etc.” 

Descrierea studiului. Valoarea terenurilor agricole reprezintă bogăţia principală a Republicii 
Moldova. Cu cît mai mare este valoarea terenurilor agricole cu atît mai bogată este Republica. O 
concluzie simplă dar importantă pentru economia ţării. Odată cu includerea terenurilor agricole în 
circuitul valorilor este necesar de constatat că pămîntul este o marfă, deosebită de altele, avînd 
particularităţile sale.  

Valoarea terenurilor agricole ca şi a altor mărfuri, nu reprezintă o mărime stabilă dar se află 
sub influenţa diferitor factori. 

În cadrul prezentului studiu autorul, pentru perioada anilor 1999-2007  a utilizat rezultatele 
analizei tendinţelor valorice a terenurilor destinate agriculturii efectuate în publicaţiile anterioare 
(Botnarenco I, 2009). Analiza informaţiei pe perioada anilor 2008 – 2012 se propune în continuare. 
Scenariul studiului a fost următorul:  

identificarea tranzacţiilor cu terenuri efectuate pe perioada studiului; 
determinarea nivelului de veridicitate a informaţiei; 
excluderea din calcule studiului a tranzacţiilor în care valoarea terenurilor a fost estimată la un 

preţ de pînă la 100 lei; 
excluderea tranzacţiilor în care terenurile au fost vîndute în scopul construcţiilor; 
excluderea din calcule a tranzacţiilor în care un hectar de teren agricol a fost estimat la un preţ 

mai mare de 50 – 60 mii lei; 
determinarea suprafeţei terenurilor incluse în calcule; 
estimarea valorii unui hectar de teren cu destinaţie agricolă. 
În procesul analizei informaţiei despre tranzacţiile cu terenuri constatăm următoarele. Anual 

numărul tuturor tranzacţiilor cu terenuri în Republica Moldova, pe perioada anilor 2008 – 2012 a 
oscilat între 90 şi 120 mii. Totodată, anual, un număr impunător de tranzacţii au fost reflectate 
tendenţios în Registrul bunurilor imobile. Această tendenţiozitate constă în următoarele. În 
Registrul bunurilor imobile, la aceste tranzacţii este indicată suprafaţa terenurilor vîndute – 
cumpărate dar  valoarea lor este egalată cu „0”. Evident că o asemenea valoare nu este reală. Din 
aceste considerente autorul studiului a exclus din calcule toate valorile de la „0” pînă la 100 de lei 
pentru o tranzacţie. În acest mod în calculele efectuate a fost neutralizată tendinţa de diminuare 
artificială a valorii tranzacţiilor.  

Un alt număr mare de tranzacţii cu terenuri au fost efectuate în scopul înfiinţării unor 
construcţii. De asemenea, aceste tranzacţii, avînd un scop diferit decît cel agricol, nu pot fi utilizate 
în procesul de determinare a valorii terenurilor destinate agriculturii şi au fost excluse din calculele 
finale. 

În procesul de analiză a informaţiei despre valorile tranzacţiilor constatăm că un număr 
impunător de tranzacţii au fost efectuate la un preţ exagerat de mare. Acest fapt ne impune să 
credem că terenurile au fost vîndute – cumpărate în alte scopuri decît cele agricole (ca exemplu în 
scopul construcţiilor) dar la etapa efectuării tranzacţiei categoria lor de destinaţie nu a fost 
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modificată conform legislaţiei în vigoare (terenurile au rămas agricole). Din aceste motive, din 
calculele finale au fost excluse terenurile vîndute la un preţ mai mare de 50 mii de lei pentru un ha. 

La momentul actual, valoarea maximă a unui hectar de teren, evaluat în scopul creării unei 
plantaţii de viţă de vie sau livadă atinge dimensiunile de 40 – 60 mii lei pentru un hectar. 
Excluderea din calculele finale ale tranzacţiilor în care valoarea unui hectar depăşeşte 50 mii lei 
pentru un hectar permite autorului să scoată rezultatul final al calculelor de sub influenţa acestor  
tranzacţii cu valori exagerate şi cu un nivel de veridicitate scăzut. 

Dinamica valorii.  
Tabelul 1 include o informaţie despre valorile terenurilor destinate agriculturii obţinute în 

rezultatul analizei tranzacţiilor pe o perioadă de 14 ani. Pe parcursul anilor, nivelul calităţii 
informaţiei este diferit. Dacă în anul 1999 au fost înregistrate în total doar 1933 de tranzacţii pe o 
suprafaţă de 232 hectare,  atunci calculele estimării valorii pentru anul 2009 sunt bazate pe 123,2 
mii tranzacţii cu o suprafaţă totală de 65,8 mii  hectare.  

Tabelul 1. Dinamica valorii de piaţă a terenurilor destinate agriculturii în Republica Moldova 
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Sursa: Registrul bunurilor imobile 

La rîndul său, perioada de studiu (1999 – 2012)  poate fi divizată în mai multe segmente de 
comparaţie şi anume: 

anii 1999-2003 care se caracterizează  ca o etapa iniţială a pieţei terenurilor agricole. Anume 
în acest interval de timp au fost implementate elementele de bază a relaţiilor de piaţă. A fost adoptat 
cadrul legislativ, implementat Registrul bunurilor imobile, s-a început activitatea normală a 
Oficiilor Cadastrale Teritoriale (OCT) etc. Valoarea de piaţă a terenurilor agricole, medie pe 
Republică, la etapa iniţială nu depăşea 3.0. - 4.0 mii lei/ha; 

anii 2003 – 2007 care se caracterizează printr-o creştere uniformă a valorii terenurilor 
destinate agriculturii,  de la 3-4 mii lei/ha pînă la 11-12 mii lei/ha. Această perioadă se mai 
caracterizează printr-o ameliorare largă a situaţiei economice în ţară,  începînd cu activitatea 
economică a producătorilor şi finalizînd cu nivelul produsul intern brut (PIB-ul); 

anii 2008-2012 se caracterizează printr-o cădere a valorii de piaţă a terenurilor destinate 
agriculturii de la 12 mii lei/ha pînă la 9 mii lei/ha sau cu 25%. Această diminuare bruscă a valorii de 
piaţă a terenurilor este însoţită de o diminuare a activităţii economice a producătorilor şi ca rezultat 
o diminuare a produsului intern brut (PIB – lui) al Republicii Moldova. 

Analiza grafică şi statistică efectuată în cadrul prezentului studiu se referă la situaţia 
Republicii Moldova în ansamblu. Totodată, toate procesele şi fenomenele ce se desfăşoară în 
societate şi în natură  se află într-o interacţiune multilaterală, sistemică.   

În asemenea condiţii este necesar de căutat răspuns la mai multe întrebări şi anume: 
care sunt totuşi factorii de influenţa ce dispun de o asemenea capacitate de a majora esenţial 

(de la 4 la 12 mii lei/h) sau de a diminua  (de la 12 la 9 mii lei/ha) valoarea terenurilor cu destinaţie 
agricolă într-un timp relativ scurt – de 5 ani; 

reprezintă situaţia descrisă mai sus o situaţie uniformă, pe întreaga republică sau are 
particularităţi locale în dependenţă de diferiţi factori de influenţă; 

procesele şi fenomenele care au loc în societate şi în natură, influenţează uniform, egal sau în 
diferite domenii diferit.   

care este legătura dintre criza economică din Republica Moldova şi diminuarea  valorii de 
piaţă a terenurilor cu destinaţie agricolă.  

În tendinţele reflectate din figura 1, un interes deosebit prezintă segmentul anilor 2007-2008 - 
2012. Anume în această perioadă (2007-2008), toate ţările europene, fiind atacate de criza 
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economică, deja întreprindeau măsuri concrete de reanimare a situaţiei. În Moldova, în această 
perioadă, toate izvoarele de informaţie, inclusiv şi cele ştiinţifice sau ne convingeau în lipsa unei 
asemene primejdiei, sau nu spuneau nimic.  Numai după anii 2009 s-a recunoscut faptul că 
Republica Moldova se află şi ea într-o criză economică profundă. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Dinamica valorii de piaţă a terenurilor cu destinaţie agricolă în Republica Moldova 
Sursa: Registrul bunurilor imobile al Republicii Moldova 

Comportarea valorică a bunurilor imobile şi reacţia lor în condiţii critice reprezintă un interes 
deosebit pentru prognoze economice. Această tendinţă este bine monitorizată în majoritatea ţărilor. 

Factorii de influenţă 
Printr-o simplă analiză comparativă constatăm importanţa cunoaşterii factorilor de influenţă 

asupra valorii terenurilor agricole. În figura 2 sunt reflectate valorile terenurilor agricole, pentru 
anul 2012, în următoarele dimensiuni: mediu pe Republică; mediu în raionul Cahul;  mediu pe 
municipiu Chişinău. Informaţia grafică din această figură ne vorbeşte despre următoarele. Valorile 
de piaţă a unui hectar de teren agricol în mediu pe republică şi în raionul Cahul în particular, sunt 
aproximativ egale (respectiv 10095 şi 9392 lei/ha) atunci cînd în extravilanele primăriilor din 
municipiul Chişinău constituie 15980 lei/ha. Aproximativ cu 70% mai mari. Care sunt motivele 
pentru o asemenea diferenţă de valori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Valoarea comparativă a terenurilor destinate agriculturii 
Sursa: Registrul bunurilor imobile al Republicii Moldova  
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Din exemplul de mai sus constatăm că valoarea terenurilor cu destinaţie agricolă este direct 
proporţională cu potenţialul său economic. Terenurile din extravilanul municipiului Chişinău 
întotdeauna vor avea mai multe posibilităţi de a fi utilizate decît alte terenuri. Unul din factorii de 
influenţă asupra valorii acestor terenuri este capacitatea lor de a fi utilizate în scopul construcţiilor. 
Vînzătorii acestor terenuri vor ţine cont că valoarea unui hectar de teren destinat construcţiilor din  
zona municipiului depăşeşte 1,5 – 2 mil de lei pentru un hectar. În mediu pe Republică valoarea 
unui hectar de teren în scopul construcţiilor a crescut de la 430 mii pentru un hectar în anul 2008 
pînă la 1.4 mln lei în anul 2012. 

Un alt factor de influenţă asupra valorii acestor terenuri este piaţa de desfacere permanentă a 
produselor agricole. 

În comparaţie cu alte ţări.  Figura 3 ne prezintă o informaţie generalizată despre dinamica 
valorilor terenurilor agricole în trei ţări (Cehia, Romania şi inclusiv Moldova) pe o perioadă de 12 
ani. Interesul faţă de aceste ţări constă în faptul că, în perioada respectivă (iniţială) a crizei 
economice informaţia despre ele era destul de accesibilă şi detaliată pentru autorii studiului iar 
amplasarea spaţială, situaţia climaterică, solurile sunt mult asemănătoare. 

Perioada iniţială a crizei economice (anii 2005-2007) în Cehia a fost trecut fără a admite 
diminuarea valorii terenurilor agricole. După implementarea politicilor anticriză (anii 2007-2009) 
valoarea terenurilor agricole a crescut esenţial (56%). Cu alte cuvinte, Cehia nu a admis diminuarea 
condiţiilor economice şi sociale în domeniul rural, în perioada de criză, şi ca rezultat valoarea 
terenurilor sa aflat într-o creştere permanentă.  

În Romania perioada iniţială a crizei economice a suferit chiar o mică diminuare (7%) după 
care, în rezultatul implementării politicilor respective anticriză, valoarea terenurilor agricole a 
crescut de 2.7 ori şi continuă să crească. 

În Republica Moldova perioada iniţială a fost trecută păstrînd o tendinţă slabă de creştere după 
care, în lipsa măsurilor anticriză, a urmat o diminuare esenţială (aproximativ 25%). La momentul 
actual situaţia s-a stabilizat şi chiar se urmăreşte o mică tendinţă de creştere a valorii terenurilor 
agricole. Evident, prea mică, în comparaţie cu ţările implicate în studiu.  
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Figura 3. Dinamica tendinţelor valorice a terenurilor agricole în Cehia, Romania 
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În baza celor menţionate mai sus putem admite faptul că terenurile cu capacităţi (valoare) 
înalte creează condiţii social economice înalte de dezvoltare şi totodată, la rîndul său, nivelul social 
economic în domeniu rural (agricultură) influenţează direct asupra valorii terenurilor agricole. 

CONCLUZII 

1. Valoarea comparativă a terenurilor cu destinaţie agricolă ne poate servi ca indicator al 
nivelului de dezvoltare social – economic în domeniul rural şi în întreaga ţară. 

2. În Romania şi Republica Cehia nivelul de creştere a valorii terenurilor agricole pe perioada 
studiului poate fi condiţionată  inclusiv şi prin  nivelul înalt de subvenţionare a agriculturii în ultimii 
ani din partea bugetului UE. 

3. Criza economică a influenţat negativ asupra valorii terenurilor în toate ţările. Totodată, 
măsurile anticriză au avut o influenţă esenţială în agricultură, inclusiv asupra valorii terenurilor 
destinate agriculturii.  

4. Piaţa de desfacere a producţiei agricole reprezintă un factor major de influenţă asupra 
valorii terenurilor cu destinaţie agricolă şi respectiv asupra nivelului social economic în domeniul 
rural. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕК РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 
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Summary. Set out the conceptual aspects of the study of water resources poorly explored the rivers of 
Moldova, emanating from the genesis of the formation of the climate and the natural flow under the 
influence of anthropogenic factors and global warming. 

Key words: Water, Climate and the natural flow, Natural and man-made factors. 

ВВЕДЕНИЕ 
В последнее двадцатилетие в связи с ощутимым  изменением водных ресурсов рек под 

влиянием хозяйственной деятельности, возникла необходимость проведения более глубоких  
исследований и разработки новых подходов при аналитическом  и картографическом 
моделирование годового стока речных систем. 
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