
comerciale.Reforma din 2003 a reprezentat un moment cheie în evoluţia PAC, prin adaptarea 
politicii la noile cerinţe ale agricultorilor, consumatorilor şi ale planetei. Această abordare rămâne 
baza viitoarelor evoluţii ale politicii agricole comune într-o Uniune extinsă şi prezentă pe scena 
mondială. 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
1. Legea privind produsele alimentare: nr. 78-XV din 18.03.2004. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

nr. 83-87 din 28.05.2004.  
2. Legea privind securitatea generală a produselor: nr. 422-XVI din 22.12.2006. In: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, nr. 36-38 din 16.03.2007. 
3. MOODY, R., KIREEVA, Irina, BUTUCEL, Ina. Legislaţia şi politica agrară şi alimentară. Armonizarea la 

standardele UE în Republica Moldova. Suport pentru implimentarea acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană. Chişinău, 2010. 

4. POPESCU, Gabriel. Probleme de politica agrara. Bucuresti: Ed. ASE, 2001. 
5. POSTICĂ, C. Economia Uniunii Europene. Chişinău: ASEM, 2001. 

CZU: 332.7(478) 
 

REGIMUL JURIDIC ŞI PIAŢA FUNCIARĂ A TERENURILOR CU 
DESTINAŢIE AGRICOLĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
STAHI Tatiana 

 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Summary. Moldova enjoys a favorable climate and good farmland but has no major mineral deposits. 

As a result, the economy depends heavily on agriculture, featuring fruits, vegetables, wine, and tobacco. 
Agriculture provides employment for almost half of the population and contributes nearly a third of GDP and 
agricultural products account for the large majority of all exports. The large majority of Moldova’s 
agricultural land has been transferred from state to private ownership. 

The significance of agriculture to the economy and population of Republic of Moldova is reflected in 
the extent of its legislation. There is approximately 120 key legal acts cur rently in force in the sector.  

Key words: Agriculture, Legislation, Law, Standards, Agricultural land, Land market. 

ÎNTRODUCERE 
Folosirea pămîntului, ca mijloc principal de producţie în agricultură, este condiţionată de mai 

mulţi factori, un rol decisiv revenindu-i celui social-economic, el constituind temelia vieţii umane, 
izvor de satisfacere a diferitor necesităţi vitale, fiind o condiţie esenţială pentru existenţa şi 
reproducerea generaţiilor umane. La rîndul său fondul funciar este format din mai multe 
categorii de terenuri. Una din categoriile fondului funciar, de altfel importantă, sunt terenurile cu 
destinaţie agricolă. 

Obiectul regimului juridic general este fondul funciar al Republicii Moldova în limitele 
frontierei de stat. Articolul 2 din Codul Funciar prevede că toate terenurile, indiferent de 
destinaţia lor şi tipul de proprietate, constituie fondul funciar al Republicii Moldova. 

Terenurile agricole sunt acele părţi ale pămîntului, care după calităţile lui sunt necesare 
pentru agricultură şi nu pentru altceva (В.В. Залесский, 2005). Aceste terenuri cu toate 
obiectele aferente lui, aparate de lucru, animalele lucrătoare împreună constituie mijloacele de 
producere în sectorul agricol (Р. С. Маковик, 2003). Diviziunea terenurilor după grade de 
fertilitate are pe lângă semnificaţia sa economică şi o însemnătate juridică, deoarece permite 
de a însuşi deosebirile în caracterul  apariţiei raporturilor juridice funciare.    

Aceste deosebiri de obicei se mai numesc  regim juridic prin  care se înţelege o ordine 
stabilită de lege în vederea folosirii unor obiecte, limitele admise şi metodele de administrare cu 

228



ele. Regimul juridic se asigură prin măsuri corespunzătoare de influenţă (stimulare şi răspundere) 
din partea organelor puterii de stat şi organelor administrării locale(В.В. Петров, 1998). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Obiectele cercetării sunt terenurile cu destinaţie agricolă şi piaţa funciară în Republica 

Moldova. La executarea cercetări s-a folosit un bogat material factologic modern adunat, prelucrat 
şi sistematizat la Biblioteca Naţională a Moldovei, Biblioteca Publică de Drept. S-a folosit multiple 
surse bibliografice - monografii, manuale, cărţi ale savanţilor băştinaşi, români, ruşi etc. 

În procesul cercetării fiind aplicată metoda istorică, precum şi  metoda comparării - în scopul 
sesizării diferenţelor reglementărilor legislaţiei altor ţări cu cea a Republicii Moldova, în scopul 
constatării deficienţelor existente în legislaţia naţională, precum şi sesizării diferenţelor dintre 
legislaţia veche şi cea nouă, precum şi a perfecţionării acesteia ulterior. În vederea explicării şi 
elucidării unor aspecte dificile a fost folosită metoda logică şi analitică.  Toate aceste metode m-au 
ajutat la analiza temei propuse şi la înţelegerea cu uşurinţă a termenilor folosite. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Regimul juridic a terenurilor cu destinaţie agricolă se caracterizează prin două trăsături 

specifice: 
• Asigurarea fertilităţii pămîntului, adică protecţia calităţii bunurilor agricole. Toţi 

deţinătorii de terenuri agricole au obligaţia să asigure cultivarea acestora şi protecşia solului 
(Florin Secrieru, 2000). 
• Asigurarea integrităţii cantitative a acestor terenuri, preîntâmpinândmicşorarea ariei 

terenurilor date. 
Prima sarcină se soluţionează în mare măsură prin efectuarea lucrărilor de ameliorare a 

terenurilor, iar în cazuri necesare chiar şi conservarea lor. 
Ameliorarea terenurilor se prezintă ca o îmbunătăţire radicală a terenurilor sub forma unor 

acţiuni de preîntâmpinare a eroziunii solului şi salinizarea lor. 
Conservarea terenurilor sau excluderea temporara din circuitul civil a acestora se realizează 

pentru preîntâmpinarea degradării pămîntului, restabilirea fertilităţii şi reabilitarea terenurilor 
poluate.  

Preîntâmpinarea micşorării suprafeţelor terenurilor cu destinaţie agricolă, urmărind 
integritatea cantitativă a acestora se atinge prin reglementarea juridică a ordinii de acordare şi 
retragere a terenurilor agricole şi stabilirea limitelor aspre pentru transferare lor în terenuri cu o 
altă destinaţie. Terenurile cu o destinaţie agricolă, ţinînd cont de valoare sa economică 
urmează să fie protejate în primul rând  

Spre deosebire de noţiunea „categorie de teren" cu care operează legislaţia funciară, 
noţiunea de teren cu destinaţie agricolă înseamnă capacitatea de consum a terenului, 
destinaţia lui gospodărească, economică, folosirea terenului într-un anumit scop, stabilit de 
legislaţie, reieşindu-se din necesităţile societăţii şi criteriul de corespundere a lui acestor 
scopuri. Astfel terenurile cu destinaţie agricolă sunt considerate cele mai valoroase terenuri 
din fondul social al tării.  

Indiferent de poziţia clară a legiuitorului, în doctrină nu există o poziţie unică în această 
problemă. Mulţi certători consideră că din cadrul terenurilor cu destinaţie agricolă fac 
parte toate suprafeţele repartizate pentru organizarea producţiei agricole, indiferent de 
categorie şi de durata de timp, 

Recunoscînd poziţie dublă a terenurilor din cadrul altor categorii utilizate în scopuri 
agricole, este menţionat că atunci cînd se stabileşte regimul acestor terenuri trebuie să se facă 
trimitere la legislaţia funciară agricolă generală, fapt care impune recunoaşterea acestora ca 
terenuri destinate agriculturii, de aceea asupra terenurilor atribuite temporar pentru scopuri 
agricole din cadrul altor categorii se extinde regimul juridic al terenurilor cu destinaţie 
agricolă, ţinîndu-se cont de particularităţile utilizării temporare. 

Conform unor păreri se neagă posibilitatea includerii în componenţa terenurilor cu 
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destinaţie agricolă a suprafeţelor folosite pentru necesităţi agricole din cadrul altor categorii 
de terenuri, pornesc de la prezumţia existenţei categoriei „pure", fără să admită că teritorial 
pe o anumită suprafaţă pot fi adaptate două categorii de teren. În practică însă astfel de 
situaţii sunt frecvente. Spre exemplu, terenurile din intravilan (care au perimetru distinct), pot 
include şi suprafeţe cu destinaţie agricolă folosite în scopuri agricole (V. Chivriga, 2009). 

În funcţie de modul de folosinţă, terenurile agricole sînt divizate în următoarele 
subcategorii: (Terenuri arabile; Plantaţii multianuale (vii, livezi etc.); Fineţe; Păşuni; Pîrloage;) 

Fondul funciar agricol al Republicii Moldova include şi terenurile de calitate superioară, 
care sunt situate pe cumpăna apelor şi pe versantele cu panta pînă de pînă la trei grade, precum 
şi terenurile cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60 de puncte, loturile 
experimentale, terenurile instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de învăţământ, la fel şi terenurile 
irigate, statutul cărora este prevăzut de Codul Funciar al Republicii Moldova. 

Odată cu trecerea timpului, odată cu dezvoltarea ştiinţelor agricole şi folosirea 
descoperirilor tehnico-ştiinţifice, terenurile agricole se ameliorează permanent. Această 
caracteristică impune, includerea în circuitul agricol a unor terenuri mai puţin fertile, dar 
valorificabile, la un anumit nivel, pentru producţia agricolă, care apoi trebuie îmbunătăţită 
permanent prin noi investiţii.  

Privatizarea terenurilor agricole a mai declanşat o serie de schimbări cu caracter negativ în 
sectoarele de achiziţionare, de aprovizionare, de prelucrare şi de comercializare a produselor 
agricole. Cu toate acestea, ar fi o eroare să credem că actuala criză din agricultură se datorează 
numai procesului de privatizare în mediul rural. Pe de altă parte, nu poate fi ignorat faptul că 
Republica Moldova se confruntă cu dificultăţi similare celor semnalate şi catalogate în majoritatea 
ţărilor din Europa Centrală şi de Est, ca probleme majore:  

• Lipsa capitalului necesar modernizării agricole şi a infrastructurilor bancare pentru a 
facilita accesul producătorilor la investiţii; 

• Lipsa pieţei rurale şi a celei funciare;  
• Slăbiciunea structurilor de organizare în agricultură; 
• Competitivitatea redusă a exploataţiilor agricole (Chivriga. V, 2009).  

Piaţa funciară rurală moldovenească, în lipsa unor catalizatori interni şi externi capabili să 
influenţeze dezvoltarea acesteia, cunoaşte în prezent o dezvoltare contradictorie. Problematica 
actuală de pe piaţa funciară nu diferă prin nimic de cea conturată la finalizarea procesului de 
privatizare în agricultură.  

Cererea scăzută pentru terenuri în Republica Moldova se datorează, profitului scăzut din 
activităţile agricole, precum şi condiţiile creditare anevoioase pentru cei care vor să dezvolte o 
afacere în agricultură. În plus mai este şi costul ridicat de arendă şi subevaluarea pământului în 
actele de vânzare-cumpărare pentru diminuarea taxelor notariale şi a costurilor de înregistrare în 
Cartea funciară. 

Suprafaţa terenurilor comercializate este destul de modestă, în comparaţie cu cea a terenurilor 
arendate. Preţul pământului agricol a săltat în anul 2012 de câteva ori, potrivit datelor Întreprinderii 
de Stat "Cadastru", este vorba de cele mai spectaculoase creşteri ale preţurilor. Acum, un hectar de 
pământ agricol costă, între 10 mii şi 47 de mii de lei. Însă, dacă luăm în calcul faptul că o bună 
parte din statistica tranzacţiilor funciare include operaţiuni cu terenuri „fără preţ”, atunci poate fi 
admisă supoziţia că preţul mediu al terenurilor cu destinaţie agricolă tranzacţionate este cu mult mai 
mare. Potrivit ziarului de mică publicitate Makler, 1 ha de pământ cu destinaţie agricolă în suburbia 
Chişinăului costă în medie între 4000-7000 de euro în funcţie de zona amplasării şi infrastructura 
din apropiere. În ţară preţul terenurilor agricole variază de la 10 la 15 mii de lei pentru un hectar. 
Terenurile agricole ocupă cam 75% din suprafaţa totală Republicii Moldova. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, proprietarii terenurilor agricole private au dreptul de a vinde 
terenurile la preţ liber. Conform declaraţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din oficiile 
cadastrale, subiecţii contractului de vânzare-cumpărare în cele mai multe cazuri stabilesc preţuri 
mult mai mici decât valoarea terenului, pentru a suporta cheltuieli minime la perfectarea 
contractului. În cazul vânzării-cumpărării terenurilor agricole din domeniul privat al unităţii 
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administrativ-teritoriale, preţul acestuia nu poate fi mai mic decât preţul normativ al pământului.  
Un subiect contradictoriu, în acest context, este oferirea dreptului de achiziţie a loturilor de 

teren persoanelor străine şi apatrizilor. Din punct de vedere legislativ, acest subiect este diferit în 
actele normative. Astfel, în art. 22 al Legii cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător se 
stipulează că: “Investitorii străini pot dobândi, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, 
dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia 
terenurilor cu destinaţie agricolă şi a celor din fondul silvic, pentru a desfăşura activitate de 
întreprinzător”. 

Investitorii străini sunt nedumeriţi vizavi de restricţiile legislaţiei autohtone privind 
achiziţionarea terenurilor agricole. Specialiştii în domeniu susţin că pe acest fundal au descrescut 
investiţiile străine în agricultură. Iar cei de aici, care vor să investească în terenuri, sunt lipsiţi de 
puterea financiară, care le-ar permite dezvoltarea unei afaceri de succes în câţiva ani. 

Deocamdată, investitorii străini nu se îmbulzesc să îşi plaseze capitalul în terenurile agricole 
din Republica Moldova, deoarece riscurile sunt prea mari, deşi există avantajul comercializării 
producţiei agricole în ţările din comunitatea europeană şi în cele din CSI. În conformitate cu 
Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova 
(2008-2015), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282 din 11 martie 2008, dezvoltarea relaţiilor 
funciare e considerată şi pe viitor ca una din priorităţile naţionale strategice, având în vedere 
condiţiile specifice favorabile ale ţării - cadrul natural şi socio-economic, tradiţiile istorice şi 
experienţa populaţiei rurale.  

CONCLUZII 
Recomandari: 
• Perfecţionarea actualei baze legislative în direcţia optimizării politicilor funciare şi 

exploatării mai eficiente a capitalului şi pieţei funciar. 
• Operarea unor modificări în legislaţia în vigoare, cu scopul acordării dreptului investitorilor 

străini de achiziţiona terenuri agricole, cu condiţionări şi limitări ce ar prevedea dreptul de a procura 
terenuri numai în zonele defavorizate stabilite prin hotărâre de guvern şi a terenurilor, care urmează 
a fi restabilite şi valorificate prin programe speciale de protecţie, ameliorare şi utilizare durabilă a 
resurselor de soluri. 

• Diminuarea complexităţii procedurilor de înregistrare şi diminuarea costurilor tranzacţiilor 
funciare: de arendă, vânzare – cumpărare, moştenire, schimb, donaţie a terenurilor 
agricole. Reducerea plăţilor la serviciile notariale şi cadastrale percepute la momentul perfectării 
tranzacţiilor cu terenurile agricole din spaţiul rural în vederea creării condiţiilor optime pentru 
dezvoltarea satelor. 

• Reglementarea modalităţii de cumpărare de către autoritatea investită de stat a pământului 
de la proprietarii care vor să îl vândă la preţuri avantajoase pentru proprietarii, şi vinderea la preţuri 
mai mici exploataţiilor care doresc să consolideze terenuri. Tranzacţiile să se efectueze în mod 
transparent cu indicarea unor clauze avantajoase ambelor părţi. 

• Oferirea stimulentelor pentru încurajarea achiziţiei terenurilor agricole de către tinerii 
fermieri. 

• Asigurarea unui acces mai mare a diverselor categorii de producători agricoli la repartizarea 
mijloacelor financiare din fondul pentru susţinerea sectorului agrar, prin anularea 
condiţiilor de eligibilitate discriminatorii şi stabilite arbitrar în funcţie de suprafaţa culturilor 
agricole, efectivul de animale din proprietate, suprafaţa terenurilor agricole prelucrată. De 
asemenea, populaţia rurală necesită a fi informată de către specialiştii direcţiilor agricole raionale, 
administraţia publică locală şi organizaţiile neguvernamentale din domeniu referitor la sprijinul 
acordat de stat pentru producătorii agricoli şi modul de repartizare a mijloacelor financiare din 
fondul pentru susţinerea sectorului agrar. 

• Realizarea unui echilibru între investiţiile publice şi private în agricultură, inclusiv prin 
utilizarea instrumentelor prevăzute de Concepţia sistemului de subvenţionare a producătorilor 
agricoli pentru anii 2008-2015. 
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• Reabilitarea sistemelor de irigare  
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Summary.Timeliness and the purpose of this article consists in the carrying out of an investigation of 
complex problems arising from practicing institution disposal of goods intended for agriculture, through the 
prism of analysis rules governing this matter, leveraging in this respect and legal framework doctrinaire 
approaches in this field, as well as for the formulation of solutions and proposals for improvement of 
legislation governing the institution disposal of goods.The main objectives of this article are: defining and 
creating the concept maintenance condition goods intended for agriculture in the context of the framework in 
which it is out of question; research aspects of as compared to legal as regards regulating the disposal of 
goods intended for agriculture effects of these legal acts civil. 

Key words:Law, Estoppels, Goods, Agricultural lands, Goods from agricultural field. 

ÎNTRODUCERE 
Actualitatea şi scopul prezentului articol constă în efectuarea unei investigaţii complexe a 

problemelor ce rezultă din practicarea instituţiei înstrăinării bunurilor cu destinaţie agricolă, prin prisma 
analizei regulilor de drept ce guvernează această materie, valorificând în acest sens cadrul legal şi 
abordările doctrinare în domeniu, precum şi în formularea unor soluţii şi propuneri vizând perfecţionarea 
legislaţiei ce reglementează instituţia înstrăinării bunurilor. Principalele obiective ale articolului sunt: 
definirea şi crearea conceptului condiţiei întreţinerii  bunurilor cu destinaţie agricolă în contextul cadrului 
general în care se pune problema acestora; cercetarea aspectelor de drept comparat în ce priveşte 
reglementarea legală a înstrăinării bunurilor cu destinaţie agricolă, efectelor acestor acte juridice civile; 
enunţarea regulilor de drept care guvernează instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii şi 
stabilirea corelaţiei dintre acestea; evidenţierea carenţelor şi lacunelor existente în cadrul legal de 
reglementare instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii şi formularea unor propuneri de lege 
ferenda în vederea perfecţionării şi eficientizării legislaţiei în domeniul vizat. 
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