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Summary. The agriculture was and remains one of the essential branches of the national economy. 

The necessity of development of a modern agriculture, capable to ensure the food security of the country 
imposes a particular attention of the state in this branch the elaboration and implementation of subvention 
strategies of agriculture. 

The development of Moldova's agriculture at actual stage and rural space passes entirely through a 
hard period. The most of problems from this area concern to the lack of the necessary of financial means. In 
this context a particular attention is paid to the subvention serving as an efficient mechanism of 
implementation in practice of more projects of social and economical development of the country. The 
subvention especially of the agricultural domain is inevitable and becomes an objective necessity in the 
conditions of ensuring of food security of the country and the connexion of the state politics to the level of 
european countries. 
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INTRODUCERE 
În Moldova, agricultura ca ramură strategică a economiei, necesită promovarea unei politici 

agrare adecvate care să asigure dezvoltarea acestui sector, de importanţă majoră pentru economia 
ţării şi integrarea ei în UE. Un rol important în acest sens îl are subvenţionarea agriculturii şi 
creşterea competitivităţii produselor moldoveneşti.  

Tema prezentului studiu este subvenţionarea agriculturii bazate pe proprietatea privată asupra 
pământului. Orice ţară, indiferent de nivelul de dezvoltare economică, utilizează un sistem de 
subvenţionare adecvat necesităţilor social-economice pentru asigurarea securităţii alimentare a ţării 
din producţie proprie şi crearea de disponibilităţi pentru export. 

Obiectul prezentului studiu sunt terenurile agricole implicate în subvenţionare în condiţiile 
economiei de piaţă. Terenurile agricole includ un spectru larg şi variat de categorii şi subcategorii 
de folosinţă. În acest context subvenţionării îi revine un rol important, servind ca un mecanism de 
reglementare din partea statului a utilizării eficiente a lor.  

Obiectivele urmărite în rezultatul final al studiului se referă la identificarea şi descrierea 
rolului stimulatoriu al subvenţionării în agricultura Moldovei. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

În cadrul studiului s-a analizat problema subvenţionării producătorilor agricoli în Republica 
Moldova şi UE în condiţiile economiei de piaţă. În calitate de materiale informative utilizate în 
cadrul studiului au fost: 
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-analele Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, unde un rol aparte îi revine registrului 
bunurilor imobile, prin conţinutul său informaţional; 

-cadrul legislativ al Republicii Moldova ce ţine de Legea bugetului de stat, regulamentul cu 
privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor 
agricoli, care reflectă politica statului promovată în susţinerea sectorului agroalimentar şi a spaţiului 
rural în întregime; 

-studiile ştiinţifice ale catedrei de cadastru şi geodezie. 
În cadrul investigaţiilor au fost aplicate mai multe metode de studiu: analiza datelor statistice; 

metoda analizei grafice a tendinţelor; metoda analizei şi sintezei, etc. Metodele ştiinţifice de analiză 
sunt aplicate în cadrul studiului în dependenţă de particularităţile problemei examinate. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Subvenţionarea reprezintă un mecanism de influenţă a statului în procesul de administrare a 

economiei prin aplicarea mijloacelor financiare. Sunt aplicate mai multe metode de influenţă asupra 
relaţiilor funciare agricole: legislative; administrative; economice (stimulatorii); organizatorice şi de 
control. 

Metodele legislative sau normative reprezintă toate legile şi alte acte normative elaborate de 
stat, care reflectă politica promovată de el în corespundere cu situaţia social-economică a ţării.   

Metodele administrative sau restrictive prevăd: identificarea categoriei de destinaţie şi 
folosinţă a terenurilor; stabilirea dimensiunilor optime a terenurilor; limitări la utilizarea terenurilor 
şi grevări a sectoarelor de teren. 

Metodele organizatorice şi de control ţin de structura instituţională şi competenţele acestora, 
precum şi monitoringul de stat a utilizării resurselor funciare.  

Metodele economice sau stimulatorii de reglementare a relaţiilor funcire s-au dovedit a fi mai 
efective în practică. Sunt cunoscute mai multe metode de stimulare: de subvenţionare; creditare; 
fiscale etc. [2]. 

Situaţia actuală a Moldovei. La momentul actual agricultura Moldovei se confruntă cu un şir 
de probleme care împreună au o influenţă negativă asupra economiei rurale în ansamblu: 
fărâmiţarea terenurilor agricole în parcele mai mici, precum şi existenţa unor numeroase gospodării 
nerentabile din punct de vedere economic. Suprafaţa terenurilor agricole abandonate creşte în 
fiecare an. Numărul populaţiei încadrate în întreprinderile agricole este în descreştere, majoritatea 
plecând la oraş sau peste hotarele ţării în căutarea unui loc de lucru mai bine plătit. Producţia 
agricolă autohtonă nu este competitivă cu cea importată din străinătate, realizânduse la preţuri mici, 
care abea acoperă cheltuielile de producere. Acestea şi multe alte cauze provoacă necesitatea 
subvenţionării agriculturi. 

Subvenţionarea agriculturii în Republica Moldova este prevăzută anual prin Legea bugetului 
de stat. Efectuând un studiu, asupra volumului de cheltuieli planificate în fiecare an pentru 
subvenţionarea producătorilor agricoli, se observă o tendinţă de creştere continuă a lor, fiind 
reflectată grafic în figura 1 [4]. Pentru anul curent în bugetul de stat s-au planificat 460 milioane lei 
sub formă de subvenţii agricole cu 60 milioane mai mult decât anul precedent.  

 
Figura 1. Bugetul de stat al Moldovei pentru subvenţionarea producătorilor agricoli 
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Stabilizarea şi dezvoltarea agriculturii Moldovei implică majorarea volumului de finanţare de 
la buget a sectorului agrar, modernizarea formelor şi metodelor de susţinere din partea statului, 
formarea noilor direcţii şi mecanisme de implementare a politicii agrare. Sistemul asistenţei de stat 
trebuie să fie flexibil, să corespundă atât necesităţilor curente, cât şi pe termen lung ale 
agricultorilor. 

Un rol important pentru agricultură îl are şi modul de alocare al subvenţiilor. În conformitate 
cu regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a 
producătorilor agricoli pentru anul curent s-a aprobat următoarele măsuri de sprijin [3]: 

1) stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare;  
2) stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;  
3) stimularea investiţiilor pentru defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării, pentru 

înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole;  
4) stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, 

tuneluri);  
5) stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce 

formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;  
6) stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;  
7) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;  
8) stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare; 
9) stimularea consolidării terenurilor agricole; 
10) stimularea irigării terenurilor agricole. 
În acest context mărimea subvenţiilor pentru fiecare măsură planificată nu va fi uniformă. 

Moldova dispune de resurse limitate pentru subvenţionarea sectorului agricol. În acest sens, 
utilizarea eficientă a resurselor bugetare limitate este esenţială. De aceea, este foarte importantă 
selectarea minuţioasă a direcţiilor prioritare şi a macanismelor de alocare a subvenţiilor, pentru 
asigurarea creşterii nivelului de dezvoltare economică în domeniul rural şi aţării în ansamblu. În 
acest context se propune două căi de utilizare mai eficientă a mijloacelor fondului de subvenţionare: 

- subvenţionarea cu impact apropiat; 
- subvenţionarea cu impact de perspectivă. 
Luând în consideraţie condiţiile climaterice instabile pentru dezvoltarea agriculturii autohtone, 

tot mai mult se simte necesitatea implementări, la nivel de stat, a sistemelor de irigare. În ultimii 
ani, în urma cererilor depuse de producătorii agricoli, tot mai multe subvenţii sunt alocate pentru 
procurarea tehnicii şi utilajului agricol. Printre direcţiile prioritare a agriculturii trebuie să rămână şi 
înfiinţarea plantaţiilor multianuale. Odată cu dezvoltarea sectorului agricol trebuie create condiţii şi 
pentru restabilirea şi funcţionarea industriei prelucrătoare a producţiei agroalimentare.  

Subvenţionarea este în genere o măsură de protecţie a agricultorilor autohtoni faţă de 
concurenţa internaţională. Spre deosebire de cele sărace, cele industrial dezvoltate practică 
subvenţionarea masivă a agriculturii cu scopul de a susţine producătorii autohtoni în competiţie cu 
producţia mai ieftină, importată din ţările slab dezvoltate [1]. Prin subvenţii se obţin produse 
agricole competitive, întreprinderi agricole prospere şi o dezvoltare durabilă a spaţiului rural. 
Subvenţionarea agriculturii este un ajutor absolut necesar dezvoltării agriculturii şi totodată un 
mijloc de atragere a investiţiilor în acest domeniu 

Situaţia actuală în UE. În prezent bugetul UE pentru agricultură şi dezvoltare rurală se ridică 
la 40% sau 60,3 miliarde de euro din bugetul total [5]. Analizând datele sistematizate pe o perioadă 
de 12 ani, care sunt reflectate în figura 2, se observă o creştere a volumului subvenţiilor alocate 
acestui domeniu. În comparaţie cu anul 2002 pentru anul curent se observă o creştere cu 13,8 
miliarde de euro sau cu 30% mai mult. Prin creşterea continuă a volumului de subvenţii pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală se reflectă interesul manifestat de UE în dezvoltarea economică a 
ţărilor membre şi asigurarea securităţii alimentare a lor. 

În perioada anilor 2008-2009 volumul subvenţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală în 
UE s-a micşorat cu aproximativ două miliarde de euro faţă de anul 2007. Această micşorare se 
datorează influenţei crizei economice mondiale, care s-a reflectat în dezvoltarea a mai multe 
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domenii social-economice. Volumul subvenţiilor planificate în bugetul UE practic acoperă în 
totalmente cheltuielile de producere, obţinându-se venitul curat în urma realizării producţiei. 

Începând cu anul 1957 în UE a fost creată Politica Agricolă Comună (PAC) axată pe 
dezvoltarea agriculturii într-un mediu rural sănătos. Deşi PAC a trecut printr-un şir de reforme de-a 
lungul timpului, putem menţiona că obiectivele de bază a ei au rămas aceleaşi. De asemenea putem 
menţiona specificul finanţării PAC, care are loc într-un cadru financiar multianual pe o perioadă de 
7 ani. 

 
Figura 2. Bugetul UE pentru agricultură şi dezvoltare rurală 

Comparaţii Moldova şi UE. Volumul şi creşterea subvenţiilor în Republica Moldova nu 
poate fi comparat cu cel al UE, care acoperă practic toate cheltuielile de producere, stimulând astfel 

activitatea agricolă şi asigurând securitatea 
alimentară a ţărilor-membre UE. În acest context 
acordarea fondurilor de subvenţionare necesită 
utilizarea lor raţională şi monitorizarea eficienţei 
utilizării acestor bani. 

Dacă e să facem unele calcule, putem 
constata că, reieşind din volumul subvenţiilor 
planificate în bugetul de stat a Moldovei, pentru 
1 ha de teren agricol revine în mediu a câte 15 
euro (250 lei), pe când în ţările UE se primeşte 
de 23 ori mai mult: adică s-ar primi cam câte 
350 euro (5900 lei) pentru 1 ha. Desigur că 
această diferenţă a valorii medii de 
subvenţionare în agricultura Moldovei şi cea din 
UE, reflectată în figura 3, este mare şi nu poate 
fi comparabilă, luând în consideraţie şi nivelul 
de dezvoltare social-economică diferit. De aceea 
şi concurenţa pe piaţă dintre producătorii noştri 
şi cei din ţările UE este una neloială.  

Ca şi Uniunea Europeana, şi celelalte ţări din grupul celor mai industrializate - fie că este 
vorba de SUA, Japonia sau ţările vest europene nemembre - practică un nivel ridicat de 
subvenţionare a agriculturii lor. Stabilirea acestui nivel ridicat de susţinere a agriculturii a fost de 
neevitat în momentul când guvernele ţărilor respective au decis să asigure securitatea alimentară a 
popoarelor lor şi dezvoltarea echilibrată a zonelor urbane şi rurale. Spre deosebire de UE, Republica 
Moldova prin strategiile implementate, continuă să privească sectorul agricol ca unul separat de 
dezvoltarea rurală. 

CONCLUZII 
1. Subvenţionarea agriculturi rămâne a fi una din metodele practice şi necesare de influenţă 

asupra relaţiilor funciare din acest domeniu.  
2. Pentru asigurarea stabilităţii şi dezvoltării agriculturii este necesar mărirea volumului de 

finanţare din partea statului a acestui sector. 

 
Figura 3. Valoarea medie a subvenţiilor la 1 ha 

teren agricol în Moldova şi UE 
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3. Pentru utilizarea mai eficientă a volumului fondului de subvenţionare pentru producătorii 
agricoli, pot fi identificate următoarele căi: 

- subvenţionarea cu impact apropiat; 
- subvenţionarea cu impact de perspectivă. 
4. Ponderea cea mai mare a subvenţiilor trebuie orientată spre susţinerea întreprinderilor 

agricole viabile şi competitive în condiţiile actuale a economiei de piaţă. 
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INFLUIENŢA CONSUMULUI DE APĂ ASUPRA PRODUCŢIEI DE FRUCTE 
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Summary. In this article the analysis of the strawberries productivity in dependenceof water 
consumption and growing system at different levels of soil moisture have been done. The results obtaned 
have shown the highest productivity of strawberries at water consumption that corresponds to soil moisture 
level at 75% FC and the growing systemusing polyethylene mulch. 

Key words:Drip Irrigation, Soil Field Capacity,Soil Moisture, Crop Water Consumption,Strawberries 
Productivity,Plants Growing System. 

ÎNTRODUCERE 
Căpşunul este o specie cu înrădăcinare superficială, necesitând pentru creştere şi dezvoltare 

normală, pentru toată perioada de vegetaţie, o umiditate în sol cu valori cuprinse între 65-85% din 
capacitatea totală de apă a solului. Actualele fluctuaţii ale conţinutului de apă din sol, cu referire la 
dificitul acesteea, afectează atât dezvoltarea părţilor terestre, inclusiv diferenţierea mugurilor 
floriferi şi formarea ramificaţiilor roditoare, cât şi dezvoltarea sistemului radicular. Excesul de apă 
este de asemenea deosebit de nociv pentru planta de căpşun. Acesta poate produce blocaje la nivel 
de asimilaţie pentru plantă şi favorizează apariţia bolilor specifice pentru colet şi rădăcină. Toate 
simptomele tipice excesului de apă (mai ales dacă acesta durează mai mult de 7 zile), conduc în 
final către pieirea plantei. Cantitatea de apă necesară pentru irigarea culturii se aplică funcţie de 
momentul plantării, mărimea precipitaţiilor, nivelul evapotranspiraţiei, umiditatea aerului,  precum 
şi de metoda de udare.Irigarea corectă este esenţială în toate tipurile de climă, deoarece plantele nu 
sunt plantate adânc şi în multe cazuri sunt crescute cu înveliş de plastic. Irigarea prin picurare sub 
plastic livrează apa şi deseori îngrăşăminte direct la rădăcinile plantelor. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Obiecte de cercetare servesc plante de căpşun de 1-3 ani ale soiurilor Honeoye. Experienţa 

constă din 6 variante cu menţinerea umedităţii solului la diferite  % de la capacitatea de câmp şi 3 
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