
 
 

perioadă, sectorul agricol al Republicii Moldova a suferit sever din cauza secetelor, eroziunii solurilor şi 
vânturilor, furtunilor şi ploilor abundente, grindinei, îngheţurilor târzii de primăvară şi inundaţiilor. 

2. În această ordinei de idei conchidem că schimbările climatice afectează negativ producţia 
de cereale, care deţine un rol fundamental în asigurarea securităţii alimentare. În mod normal, 
Moldova nu resimte o lipsă de produse alimentare de bază şi în anii obişnuiţi sunt mijloacele 
necesare pentru a asigura alimentaţia de bază pentru cetăţeni.  

3. Pentru a face faţă schimbărilor climaterice este nevoie de aplicat tehnologiile agricole 
moderne în vederea sporirii producţiei, concomitent cu protecţia şi îmbunătăţirea resurselor funciare 
de care depinde producţia. Aplicarea tehnologiile agricole moderne promovează conceptul de 
optimizare a recoltei şi sporire a profitului, asigurând. 
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Summary. More than three fourths of the agricultural land was privatized during the years 1998-2001. 

On the basis of this land new forms of agricultural holdings were created, including: farms, LTDs, stock 
companies and production cooperatives. These holdings took place of the collective forms of work 
organization in agriculture, such as state and collective farms.  
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INTRODUCERE 
În perioada anilor 1998-2001 peste ¾ din terenurile agricole au fost privatizate. În baza acestor 

terenuri au fost create noi forme de exploataţii agricole, precum: gospodăriile ţărăneşti, societăţile cu 
răspundere limitată, societăţile pe acţiuni şi cooperativele de producere. Acestea au luat locul formelor 
colective de organizare a lucrului în agricultură, precum gospodăriile colective şi de stat.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările s-au efectuat în baza materialelor expuse în studiile MAIA, Recensământului 

General Agricol, rapoartelor BNS,Cadastrului funciar care conţin considerente de principiu referitor 
la problema consolidării şi eficientizării terenurilor agricole din Republica Moldova. Sunt 
examinate diferite metode de diferenţiere a problematicii, completate de deducţie, inducţie, sinteză, 
analiza fenomenelor definitorii. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În prezent circa 74% din terenurile agricole (1834,6 mii ha) se află în proprietate privată, iar 

cca 26% din terenurile agricole (654,7 mii ha) sunt proprietate publică. 
Conform datelor Cadastrului funciar la data de 01 ianuarie 2012 cea mai mare parte din 

terenurile agricole private (40,4%) este deţinută de către societăţile cu răspunderea limitată. În 
posesia gospodăriilor ţărăneşti sunt circa 33% din aceste terenuri. Cca 13% din terenurile agricole 
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sunt prelucrate de sine stătător de către proprietarii privaţi, iar cooperativele şi societăţile pe acţiuni 
deţin 7,5% şi 2,4% din terenurile agricole private, respectiv .  

Conform datelor Recensământului General Agricol (RGA 2011) în anul 2011 activau 903 mii 
exploataţii agricole, inclusiv 391646 gospodării ţărăneşti, 232 cooperative agricole, 161 societăţi pe 
acţiuni şi 3624 societăţi cu răspundere limitată. Suprafaţa medie a unei exploataţii agricole este de 
2,2 ha, inclusiv a exploataţiilor agricole cu personalitate juridică - 247,9 ha, iar a celor fără 
personalitate juridică - 0,8 ha. Conform datelor RGA 2011 terenurile exploataţiilor agricole sunt 
divizate în 2,65 mil. parcele. Fiecărei exploataţii agricole îi revine, în medie, cca 2,9 parcele. 
Dimensiunea medie a unei parcele, la nivel naţional, constituie 0,8 ha, inclusiv în exploataţiile 
agricole cu personalitate juridică - 25,8 ha, iar în cele fără personalitate juridică - 0,4 ha. În multe 
cazuri acestea sunt amplasate la o distanţă de 9-20 km una de alta. Această fărâmiţare a terenurilor 
agricole este în mare măsură şi o urmare a imperfecţiunii cadrului legal. Astfel, conform 
prevederilor ultimei redacţii a Codului Funciar, art. 13 - cota de teren echivalent ce se atribuie în 
natură în conformitate cu proiectul de organizare a teritoriului poate fi divizată, în funcţie de 
situaţie, în cel mult 3 terenuri (teren arabil, vie şi livadă).  

Din numărul total de 903 mii exploataţii agricole înregistrate în cadrul RGA 2011, doar 4,8 mii 
(0,5% din numărul total) sunt exploataţii agricole cu personalitate juridică (societăţi cu răspundere limitată 
(SRL), cooperative agricole de producţie, societăţi pe acţiuni (SA), întreprinderi de stat, instituţii de 
cercetare şi unităţi şcolare de profil agricol, consilii locale/ primării deţinătoare de terenuri agricole, 
aşezăminte religioase, organizaţii neguvernamentale şi alte întreprinderi care desfăşoară activitate agricolă) 
şi cca 898 mii (99,5%) sunt exploataţii agricole fără personalitate juridică (gospodăriile ţărăneşti (GŢ), 
întreprinderile individuale şi familiale, gospodăriile casnice ale populaţiei, etc.). 

Exploataţiile agricole de tip corporativ şi în special cele cu forma juridică de organizare de tip 
SRL şi SA au demonstrat pe parcursul ultimilor ani tendinţe de creştere a numărului de gospodării 
şi respectiv de reducere a suprafeţelor deţinute de acestea ca urmare a ajustării la condiţiile pieţei. 
Concomitent, exploataţiile agricole de tip familial (GŢ) demonstrează în ultimii ani tendinţe de 
creştere semnificativă a numărului de gospodării cu suprafeţe mai mari de 5 ha, de menţinere a 
numărului de gospodăriilor cu 1-5 ha şi de reducere a numărului de gospodării care deţin mai puţin 
de 1 ha de terenuri .(tabelul 1).  

Actualmente cca 98% din numărul total de gospodării ţărăneşti dispun de suprafeţe mai mici de 5 
ha, inclusiv 37% deţin mai puţin de 1 ha, iar 61% deţin de la 1 până la 5 ha. Împreună aceste exploataţii 
agricole au prelucrat cca 42% din total terenurile agricole din Republica Moldova în anul 2012.  

Tabel 1. Numărul exploataţiilor agricole, 2008-2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2008, % 
Cooperative agricole 239 259 283 233 232 97,1 
Societăţi pe acţiuni 116 109 108 170 161 138,8 
Societăţi cu răspundere limitată 1342 1344 1513 2038 3624 270,0 
Gospodării ţărăneşti (mii) 390,4 386,2 380,9 399,8 391,7 100,3 
inclusiv cu suprafaţa       
mai mare de 100 ha 186 209 203 276 559 de 3 ori 
de la 50 până la 100 ha 105 113 143 524 780 de 7,4 ori 
de la 10 până la 50 ha 746 904 1126 1794 2729 de 3,7 ori 
de la 5 până la 10 ha 3307 4156 4320 3958 4175 126,2 
de la 1 până la 5 ha (mii) 239,5 216,1 223,5 240,8 239,9 100,2 
de până la 1 ha (mii) 146,5 164,7 151,6 145,5 143,5 97,9 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor preluate de la Cadastrul Funciar al Republicii Moldova, 2012 

Numărul semnificativ de producători agricoli, care deţin loturi cu suprafeţe mici impun 
problema parcelării excesive, ceea ce duce la costuri de producţie ridicate, cantităţi de producţie 
limitate, instabilitatea preţurilor, respectiv la o competitivitate redusă a mărfurilor lor. Totodată, 
fiind dispersaţi, ei au capacităţi limitate de a investi în eficientizarea activităţii şi nu pot beneficia de 
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fondurile de subvenţionare. Suprafeţele medii ale terenurilor agricole variază în dependenţă de 
forma legală a gospodăriei. Astfel cooperativele agricole deţin în mediu cca 544 ha, societăţile pe 
acţiuni – cca 251 ha, societăţile cu răspundere limitată – 189 ha, iar gospodăriile ţărăneşti – 1,4 ha 
de terenuri agricole. (fig. 1). 

Fig. 1. Suprafaţa medie a exploataţiilor agricole după forma organizatorică, 2012 
Sursa: elaborată de autor în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2013 

Chiar dacă la baza procesului de privatizare a fost pus principiul egalităţii şi echităţii sociale, 
în urma acestuia a fost obţinută o structură excesiv de dezintegrată a proprietăţii funciare cu două 
extremităţi evidente: la un pol fiind amplasate întreprinderile agricole mari şi mijlocii şi la alt pol 
micile gospodării ţărăneşti. Astfel un număr de 3840 exploataţii agricole cu suprafaţa mai mare de 
100 ha, ceea ce reprezintă cca 0,3% din numărul total de exploataţii agricole, a deţinut cca 52% din 
suprafaţa totală a terenurilor agricole în anul 2012. Totodată 99% din numărul total de exploataţii 
agricole cu suprafaţa mai mică de 5 ha au prelucrat cca 42% din terenurile agricole în acelaşi an. 

Aceasta denotă, pe de o parte, un nivel destul de înalt de consolidare a terenurilor agricole de 
către exploataţiile agricole comerciale, şi de altă parte o dispersare extremă a parcelelor de teren 
agricol în cadrul gospodăriilor ţărăneşti mici şi a terenurilor agricole sub formă de loturi pomicole, 
auxiliare şi de grădină, prelucrate individual de către persoane particulare, acestea din urmă 
constituind 65% din numărul deţinătorilor de teren agricol şi cca 13% din suprafaţa totală a 
terenurilor agricole în anul 2012 .(tab. 2).  

Tabel 2. Deţinătorii de terenuri agricole mici, 2012 
Categoria deţinătorilor de 

teren agricol 
Numărul 

deţinătorilor 
de teren 
agricol 

Ponderea în 
total număr 
deţinători de 

teren 
agricol, (%) 

Suprafaţa 
terenurilor 

agricole 
deţinute, 

(ha) 

Ponderea în 
total 

suprafaţa 
terenurilor 

agricole, (%) 

Mărimea 
medie a 

suprafeţei 
agricole 

deţinute, (ha) 
Terenuri prelucrate 
individual de către 
particulari - persoane fizice 

807289 62,2 221719,3 13,1 0,3 

Loturi pomicole 35689 2,7 2576,5 0,2 0,1 
Loturi auxiliare 3726 0,3 700,6 0,0 0,2 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor preluate de la Cadastrul Funciar al Republicii Moldova, 2012 

Procesele de consolidare din Republica Moldova manifestă o tendinţă lentă, dar stabilă de 
creştere. Astfel, în anul 2005 ponderea terenurilor agricole lucrate de gospodăriile mai mari de 100 
ha a fost de 48,7%, a celor cu mărimea de la 5 la 100 ha de circa 1,6%, iar a celor cu suprafeţe mai 
mici de 5 ha de 49,7%. Respectiv în anul 2012 ponderea terenurilor agricole lucrate de gospodăriile 
mai mari de 100 ha a fost de 52,4 (+3,7%), a celor cu mărimea de la 5 la 100 ha de circa 5,3% 
(+3,7%), iar a celor cu suprafeţe mai mici de 5 ha de 42,3 (-7,4%) comparativ cu anul 2005. 

Cauzele ce stau la baza proceselor anevoioase de consolidare a terenurilor agricole pot fi 
grupate în câteva categorii:  
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Absenţa sau refuzul proprietarilor de a participa la procesul de consolidare a terenurilor 
agricole din cauza: a)lipsei fizice a persoanelor - proprietari de terenuri agricole în localitate, şi 
b)motivării insuficiente a proprietarilor pentru vânzarea, arendarea sau donarea terenurilor agricole. 

Lipsa fizică a persoanelor-proprietari de terenuri agricole în localitate, creează probleme 
dificile, deoarece persoanele cu drepturi de posesie asupra acestor terenuri fie sunt decedate, fie sunt 
plecate peste hotare. În cazul persoanelor decedate, sunt cazuri în care moştenitorii nu dispun de 
documentele testamentare, sunt în proces de judecată pentru a intra în drepturile de posesie, sau nu 
sunt în cunoştinţă de cauză că pot intra în aceste drepturi, în special în situaţia, când aceste persoane 
se află peste hotarele ţării.  

Motivarea insuficientă a proprietarilor pentru vânzarea, arendarea sau donarea terenurilor 
agricole are la bază mai mulţi factori, inclusiv insuficienţa sau aplicarea ineficientă a cadrului legal 
de reglementare a procesului de lucrare a terenurilor agricole, care ar prevede anumite penalizări în 
cazul lucrării necorespunzătoare a terenurilor agricole, ceea ce pune în pericol atât nivelul de 
fertilitate a acestor terenuri, dar şi pe cel al terenurilor adiacente. În prezent un proiect de lege 
pentru modificarea şi completarea codului funciar şi contravenţional se află în faza de a fi real 
aplicat. Această lege prevede precizarea noţiunilor de „rotaţie a culturilor şi asolamente” şi 
„poluarea solului”, dar şi înăsprirea sancţiunilor pentru a) necultivarea terenurilor agricole, b) 
neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor conform 
destinaţiei şi c) neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile afectate de folosirea subsolului într-o 
stare care să nu prezinte pericol şi să asigure folosirea lor ulterioară. 

Oferta redusă pentru vânzarea terenurilor agricole este cauzată atât de motive speculative 
cum ar fi dorinţa proprietarilor de teren agricol de a le păstra în vederea creşterii valorii acestora şi 
vânzării lor ulterioare, dar şi de conceperea terenului agricol ca ”plasa de siguranţă” în condiţii 
extreme, precum şi de informarea insuficientă a populaţiei despre oportunităţile şi problemele ce pot 
interveni pe parcursul procesului de consolidare. 

Refuzul proprietarilor de a vinde, schimba, de a da în arendă pe termen lung sau de a 
participa în alt mod la procesul de consolidare este cauzat în multe cazuri de comportamentul 
oportunist al deţinătorilor de teren agricol de aşteptare a unei conjuncturi mai potrivite pe piaţă sau 
de solicitarea unei plăţi suplimentare pentru cedarea drepturilor de posesie sau utilizare a acestui 
teren agricol.  

Conceperea terenului agricol ca ”plasa de siguranţă” în condiţii extreme. 42% din terenurile 
agricole sunt deţinute de către proprietarii cu suprafaţa mai mică de 5 ha. În majoritatea cazurilor 
venitul exploataţiilor agricole cu suprafeţe mici nu este suficient pentru a servi ca sursă principală 
de venituri pentru familiile din spaţiul rural. Astfel aceşti proprietari au ca regulă alte surse de 
venituri, în marea lor majoritate non-agricole şi non-rurale, iar terenurile agricole sunt păstrate fie 
ca o sursă suplimentară şi mai sigură de venituri, fie ca ”plasă de siguranţă” în cazul unor eventuale 
modificări de ordin socio-economic într-un mediu destul de volatil.  

Informarea insuficientă a populaţiei despre oportunităţile şi problemele ce pot interveni pe 
parcursul procesului de consolidare. În multe cazuri persoanele ce au intrat în drepturile de posesie 
asupra terenurilor agricole nu cunosc prevederile legale şi fiscale care reglementează utilizarea 
acestor terenuri. În anumite cazuri acumularea datoriilor fiscale de către deţinătorii de terenuri a dus 
la exproprierea terenurilor în folosul APL (MURAVSCHI, A. 2004). 

Atitudinea negativă faţă de procesele de asociere în mediul producătorilor agricoli 
autohtoni. Aceasta se datorează în mare măsură informării insuficiente a deţinătorilor de terenuri 
agricole despre beneficiile ce pot fi obţinute în urma asocierii exploataţiilor agricole, dar şi 
insuficienţei cadrului legal de reglementare a proceselor de asociere, măsurilor insuficiente de 
suport, şi atitudinii suspecte a producătorilor agricoli şi reprezentanţilor APL şi APC faţă de 
procesul de asociere a producătorilor agricoli. Totodată măsurile de încurajare şi susţinere a 
proceselor de asociere sau cooperare a producătorilor agricoli pot avea un impact direct asupra 
problemei consolidării.  

Costurile de tranzacţie înalte în procesul de consolidare a terenurilor agricole au la 
origine procedurile anevoioase şi documentarea excesivă în procedura de moştenire şi consolidare a 
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terenurilor, costurile notariale şi cadastrale înalte în cazul cumpărării mai multor parcele de teren 
agricol, dar şi informarea insuficientă a populaţiei despre oportunităţile şi problemele din cadrul 
procesului de consolidare. Reducerea costurilor de tranzacţie ca măsură de soluţionare a problemei 
consolidării terenurilor agricole este prevăzută în astfel de documente precum Hotărârea Guvernului 
nr. 554 din 22 mai 2006 ”Cu privire la aprobarea Programului de consolidare a terenurilor 
agricole”, Hotărârea Guvernului nr. 1075 din 01.10.2007 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind consolidarea terenurilor agricole”, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 
Strategiei de consolidare a terenurilor agricole pentru anii 2012-2027.  

CONCLUZII 
1.Exploataţia agricolă reprezintă o unitate de sine stătătoare, atât tehnic cât şi economic, care 

are o singură conducere şi care desfăşoară activităţi agricole în cadrul teritoriului economic al 
Republicii Moldova, fie ca activitate primară, fie ca activitate secundară. 

2.Exploataţiile agricole de tip corporativ şi în special cele cu forma juridică de organizare de 
tip SRL şi SA au demonstrat pe parcursul ultimilor ani tendinţe de creştere a numărului de 
gospodării şi respectiv de reducere a suprafeţelor deţinute de acestea ca urmare a ajustării la 
condiţiile pieţei.  

3.Suprafaţa medie a unei exploataţii agricole este de 2,2 ha, inclusiv a exploataţiilor agricole 
cu personalitate juridică - 247,9 ha, iar a celor fără personalitate juridică - 0,8 ha . 

4.Procesele de consolidare din Republica Moldova manifestă o tendinţă lentă, dar stabilă de 
creştere. 
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Summary: Because of an alarming situation of the environment the humans have begun to use the 

system of ecologic agriculture. Ecologic agriculture is of great importance for the durable economic 
development, it plays an important role the improvement of the environment. Ecologic agriculture must be 
intensive and productive by using the capacities of the environment that are not known and used enough and 
that should also be protected. Durable agriculture is also a problem of educating people to respect the nature 
and the traditions. 

Key words: Agriculture, Development, Ecology, Rural, The Environment. 

INTORDUCERE 
La etapa actuală omenirea se confruntă cu probleme majore, una din cele mai importante fiind 

mediul înconjurător. La apariţia acestei probleme a contribuit numeroase activităţi ale omului. Prin 
activităţile de bază ale omului se numără şi agricultura, principala sursă de existenţă. 
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