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Abstract: Agricultural land relations of the Republic of Moldova. The study, through its content, proposes 
to discuss a number of current issues concerning the agricultural land relations of the Republic of Moldova. 
At present, Moldova’s agriculture is a derivative resulting from the activities designed to reform the 
agricultural economy as a whole, which were initiated in 1990 and which greatly influenced its main element 
- ownership of agricultural assets, including land property. There is a period of 20 years since the beginning 
of the economic reform that’s why we are already able to analyze successes and failures in the development 
of agriculture. Unfortunately, there have been noticed more failures than successes. Generally, this period 
can be divided in two stages: the period of privatization and post-privatization. In their conclusions, the 
authors propose their opinions regarding the discussed problem, conceptually, the possible consequences 
and respectively the method (directions) to solve it. 

 
Key words: Forms of property organization, Land ownership, Land reform. 

 
 
1. Întroducere 

Analizând situaţia actuală în agricultura 
Republicii Moldova prin prisma celor 20 de ani 
parcurşi, constatăm că, procesul de privatizare a 
pătruns adânc în toate domeniile, instituţiile, 
formele organizatorice creând în final 
proprietarul privat – subiect important în 
relaţiile funciare agricole.  

Suprafaţa terenurilor agricole proprietate 
privată la momentul actual constituie 1.69 mln 
hecatre sau 84.3% din suprafaţa lor totală. 

Procesul de privatizare s-a extins asupra 
tuturor bunurilor agricole (construcţii, tehnică 
agricol, sisteme de irigare, plantaţii multianuale 
etc.) (I. Botnarenco, 2006). 

Neobservat, procesul de privatizare a fost 
idealizat. Ca rezultat  a fost admisă o eroare care 
ne  v-a aminti mult timp de ea. A fost negat 
faptul că proprietatea privată dispune nu numai 
de conţinut dar şi de formă. 

Sub lozinca privatizării în agricultură, în 
realitate, au fost nimicite toate întreprinderile 
agricole bazate pe proprietatea publică a 
statului, întreaga bază tehnico-materială în 
sectorul rural fără a construi sau, cel puţin, de a 

recomanda ceva nou. 
Până şi în prezent lipseşte o concepţie, 

ştiinţific argumentată, în agricultură bazată pe 
realităţi obiective dar nu pe iluzii că 
„proprietatea privată soluţionează toate 
problemele”. 

Azi este mult mai greu să construim baza 
materială care a fost nimicită de procesul 
privatizării. 

Erorile admise la etapa iniţială, lovesc azi 
în toate domeniile rurale. Cea mai dureroasă 
este situaţia demografică în domeniul rural. 
Baza tehnico-materială distrusă a lăsat fără 
lucru, sute de mii de ţărani. Tehnologiile 
moderne aplicate anterior, au dispărut. 

Analiza situaţiei etapei actuale 
demonstrează, prin surplus de argumente, 
prioritatea proprietăţii private asupra terenurilor 
agricole în comparaţie cu proprietatea publică a 
statului. Totodată, erorile admise au coborât 
agricultura la un aşa nivel că succesele ritmice 
obţinute deja mai mulţi ani la rând, în direcţiile 
fundamentale, nu influenţează semnificativ 
asupra nivelului de viaţă.   

Pe parcursul ultimilor 10 ani creşte ponderea 
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proprietăţii private asupra terenurilor în cadrul 
gospodăriilor ţărăneşţi (de fermieri), creşte 
nivelul de intensificare a procesului de producţie 
(suprafeţele de vii şi livezi moderne, sistemele de 
irigare etc.), numărul întreprinderilor cu suprafeţe 
optimale. În sfârşit, creşte ritmic nivelul de 
subvenţionare în agricultură.  

Toate aceste tendinţe menţionate mai sus, 
în perspectivă, vor avea un impact pozitiv 
asupra nivelului de viaţă, situaţiei demografice, 
asupra situaţiei social economice în ansamblu.   

 
2. Material şi metodă 

Obiectul prezentului studiu sunt terenurile 
destinate agriculturii, formele organizatorico - 
juridice aplicate, plantaţiile multianuale, alte 
instalaţii şi amenajări agricole, relaţiile 
economice născute în procesul exploatării 
terenurilor, situaţia demografică în sectorul rural 
etc.  

În calitate de materiale informative utilizate 
în cadrul studiului au fost: 

-  analele Agenţiei Relaţii Funciare şi 
Cadastru; 

-  informaţia anuală şi periodică a 
Biroului Naţional de Statistică al Republicii 
Moldova; 

-  Registrul bunurilor imobile ţinut de 
către Întreprinderea de Stat „Cadastru” şi de 
oficiile cadastrale teritoriale; 

-  cadrul legislativ al Republicii 
Moldova ce ţine de domeniul cadastrului; 

- studiile ştiinţifice ale catedrei cadastru 
şi geodezie; 

- altă informaţie şi studii ştiinţifice 
selective despre terenurile agricole, fermieri, 
politica de subvenţionare, dinamica şi calitatea 
solurilor atât din Republica Moldova cât şi din 
ţările UE. 

Pe parcurs, în cadrul articolului, de către 
autor au fost aplicate mai multe metode 
ştiinţifice de studiu şi anume: 

-  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. 
 

3. Rezultate şi discuţii 
Terenurile cu destinaţie agricolă,  în 

calitate de obiect al relaţiilor funciare, inclusiv 
al discuţiei constituie, pentru agricultura 
Republicii Moldova, o suprafaţa de 2.01 mln 
hectare dintre care arabilul – 1,65 mln hectare, 
plantaţiile de vii şi livezi – 244 mii hectare 
(Cadastrul Funciar, 2011).  

Solul este acea parte componentă a 
terenului exploatată, fără de care agricultura nu 
poate să existe. Pe o suprafaţă de 877,6 mii 
hectare solurile Moldovei sunt supuse, în 
măsură diferită proceselor erozive.  

Despre calitatea solurilor Moldovei la 
momentul actual este greu de discutat. Ultimele 
studii pedologice masive necesare agriculturii, 
care ar putea prezenta o caracteristică obiectivă 
a calităţii solurilor, au fost efectuate mai mult de 
20 de ani în urmă  şi deci, aplicarea lor la 
momentul actual, pentru soluţionarea 
problemelor fertilităţii, protecţiei, planificării 
etc. este problematică fără investigaţii noi, 
suplimentare. 

Totodată, terenurile destinate agriculturii, 
având o suprafaţă de aproximativ două milioane 
de hectare reprezintă, în primul rând, speranţa 
celor 2,07 mln. de cetăţeni ai Republicii 
Moldova care locuiesc în domeniul rural şi nu 
numai. Aceste terenuri reprezintă baza 
economiei naţionale într-o ţară agrară cum este 
Republica Moldova. 

Reforma funciară, pe parcursul ultimilor 
20 de ani, reprezintă forţa motrice, ideologia în 
agricultură. Scopul fiind implementarea 
relaţiilor funciare de piaţă. La rândul său, 
concepţia reformei relaţiilor funciare a fost 
(este) bazată pe privatizarea bunurilor agricole, 
în special a pământului.  

Din figura 1 constatăm un nivel înalt de 
privatizare a terenurilor agricole în Moldova de 
aproximativ 84.1 %. 

Acestea sunt rezultatele reformei funciare. 
Astfel, putem constata succese în reforma 
funciară care cu regret nu s-au reflectat asupra 
economiei agricole. 

În prezent tot mai mult ne convingem că, 
privatizarea pământului a fost tratată prea 
simplu. În realitate ea s-a dovedit a fi mult mai 
complicată.  

Privatizarea pământului s-a dovedit a fi 
doar un prim pas în complexul de probleme de 
reformare a economiei agricole.  
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Fig. 1. Structura terenurilor agricole în dependenţă de formele organizatorico-juridice 

Sursa: Cadastrul funciar al Republicii Moldova pe anul 2011 

În contextul celor expuse mai sus 
constatăm că reforma funciară iniţiată în anii 
1990 trebuie privită, cel puţin, prin prisma a 
următoarelor părţi componente: 
- privatizarea terenurilor agricole şi prin 

aceasta, ridicarea interesului personal la nivel 

de  categorie economică; 

- consolidarea terenurilor agricole  şi crearea 

condiţiilor spaţiale optime de utilizare 

raţională a proprietăţii private; 

- implementarea formelor noi de utilizare a 

terenurilor agricole bazate pe proprietatea 

privată; 

- elaborarea şi implementarea unui cadru 

legislativ nou care ar stabili în agricultură un 

nou regim al relaţiilor funciare. 

De asemenea din figura 1 observăm că 
fondul funciar agricol, la momentul actual este 
utilizat (la 62%)  de două forme organizatorico 
– juridice: societăţi cu răspundere limitată 
(SRL) şi gospodării ţărăneşti, de fermieri. (Gţ). 
Soarta dezvoltării domeniului agricol, în 
majoritate depinde de dezvoltarea acestor două 
forme organizatorice.  

Din cele menţionate mai sus constatăm că 
Republica Moldova s-a oprit la prima etapă a 
reformei relaţiilor funciare iar situaţia actuală 

din agricultură ne demonstrează pe cât de 
negativ poate fi impactul asupra agriculturii în 
condiţiile de tergiversare a reformei. 

În condiţii libere de orice influenţă externă 
asupra proprietarilor în procesul de exploatare a 
terenurilor agricole, relaţiile funciare capătă un 
conţinut specific care, în majoritatea cazurilor, 
este contradictoriu intereselor economice, 
ecologice şi sociale ale populaţiei rurale şi chiar 
societăţii în ansamblu.   

Relaţiile funciare în primul rând includ: 
proprietarul; terenul; cadrul legislativ 
(regulatoriu). Anume din aceste considerente 
relaţiile funciare sunt reglementate de către un 
cadru legislativ adecvat cerinţelor societăţii. În 
Republica Moldova deja mai bine de 10 ani 
practic nu există o legislaţie funciară (Cod 
Funciar) care ar reglementa relaţiile funciare. 

Lipsa cadrului legislativ loveşte mai întâi 
asupra formelor organizatorico - juridice. 
Proprietatea privată asupra pământului poate 
deveni un factor stimulatoriu în procesul 
economic numai atunci când ea v-a fi utilizată 
în cadrul formelor organizatorico - juridice  
respective. Având o pondere înaltă a proprietăţii 
private în suprafaţa totală a terenurilor agricole 
acest factor încă nu a acţionat asupra 
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gospodăriilor bazate pe proprietate privată 
(gospodăriilor ţărăneşti).  

La momentul actual statul are o influenţă 
colosală asupra agriculturii prin intermediul 
relaţiilor funciare care se răsfrâng în primul rând 
asupra proprietarilor, asupra formelor 

organizatorico juridice. Cadrul legislativ şi 
politica de subvenţionare sunt cei doi factori de 
influenţă majoră asupra agriculturii. Este 
important de a urmări care este impactul al 
acestei influenţe asupra proprietarilor de teren. 

 

 
Fig. 2. Dinamica dezvoltării societăţilor cu răspundere limitată şi a gospodăriilor ţărăneşti  

Sursa: Cadastrul funciar al Republicii Moldova pe anii 2002-2011 

 

 

Figura 2 include o analiză detaliată a 
dinamicii terenurilor destinate agriculturii 
utilizate în cadrul gospodăriilor ţărăneşti, de 
fermier (Gţ) şi a societăţilor cu răspundere 
limitată (SRL). 

Astfel constatăm că dimensiunile fondului 
funciar agricol utilizat în cadrul societăţilor cu 
răspundere limitată (SRL) şi a gospodăriilor 
ţărăneşti, de fermieri (Gţ), deja un timp 
îndelungat are un caracter stabil (I. Botnarenco, 
E. Zubco, 2011). 

O analiză detaliată a proceselor ce se 
desfăşoară în interiorul acestei forme 
organizatorico juridice ne poate demonstra 
perspectiva ei de peste 5 -10 ani în viitor şi mai 

mult. 
Gospodăriile ţărăneşti, fiind bazate în 

majoritate pe exploatarea individuală a 
proprietăţii private asupra terenurilor agricole 
includ în sine un potenţial major pentru 
economia agricolă (I. Botnarenco, E. Zubco, 
2012). 

Evident că procesele ce se desfăşoară în 
interiorul gospodăriilor ţărăneşti, fiind foarte 
complicate necesită şi o analiză mai detaliată. 

Figura 3 ne demonstrează că  în interiorul 
gospodăriilor ţărăneşti creşte numărul 
proprietarilor care dispun de suprafeţe optime 
(mai mari de 10 hectare) de terenuri agricole.   
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Fig. 3. Dinamica suprafeţei totale a gospodăriilor ţărăneşti mai mari de 10 hectare 

Sursa: Cadastrul funciar al Republicii Moldova pe anii 2006-2011 

 
Putem constata că, în interiorul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care dispun de suprafeţe 

mai mari de 10 hectare, chiar şi în condiţii grele de criză, naturale (secetă) există tendinţe stabile de 
creştere.  

 

 
Fig. 4. Dinamica suprafeţei totale a viilor şi livezilor în cadrul gospodăriilor ţărăneşti mai mari de 10 

hectare 
Sursa: Cadastrul funciar al Republicii Moldova pe anii 2006-2011 
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Aceste tendinţe ar putea fi un indicator 
pentru elaborarea politicilor statului, pentru 
acordarea ajutoarelor financiare în consolidarea 
terenurilor spre dimensiuni optimale. De 
asemenea, creşte nivelul de investiţii 
(intensificare) în terenurile agricole proprietate 
privată. 

Figura 4 ne reprezintă o analiză a 
procesului de intensificare în agricultură. 
Evident că acest proces este foarte complicat şi 
divers. Exemplul dat se referă doar la un 
segment din acest proces – dezvoltarea 
plantaţiilor de vii şi livezi, foarte important 
pentru economia ţării. Astfel, din analiza 
efectuată în figura 4 constatăm o creştere stabilă 
a suprafeţelor plantaţiilor de vii şi livezi în 
cadrul gospodăriilor ţărăneşti cu o suprafaţă mai 
mare de 10 hectare. 

Populaţia rurală reprezintă subiectul 
relaţiilor funciare din domeniul rural. Erorile 
admise în procesul de implementare a reformei 

funciare sau răsfrâns şi continuă a influenţa 
direct asupra situaţiei demografice în domeniul 
rural.  

Satele Republicii Moldova îşi au specificul 
său. Până la începutul reformei relaţiilor 
funciare (anii 1990) locuitorii satelor erau 
limitaţi în multe drepturi inclusiv şi la libertatea 
de aşi alege un loc de trai, o localitate mai ales 
urbană. Prin aceste limite mai mult de jumătate 
din populaţia Republicii Moldova trăiau în 
localităţi rurale. Satele erau suprapopulate.  

Prin faptul că majoritatea populaţiei 
Republicii Moldova locuiau în sectorul rural nu 
este nimic negativ. Mai mult ca atât, concepţiile 
moderne de dezvoltare a urbanismului sunt 
orientate spre crearea condiţiilor favorabile la 
sate şi spre reorientarea fluxurilor de migraţiune 
a populaţiei (demografice) spre domeniul rural. 
Aceasta însă necesită implementarea unei 
politici demografice noi, susţinută financiar.    

 

 
Fig. 5. Dinamica populaţiei rurale în Republica Moldova 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică 
 

Realitatea în Republica Moldova este alta. Informaţia din figura 5 ne demonstrează că deja o 
perioadă de 10 ani numărul populaţiei din domeniul rural are o tendinţă stabilă de diminuare (Biroul 
Naţional de Statistică). Această tendinţă este influenţată în primul rând de  nivelul de viaţă în 
domeniul rural, de rezultatele reformei implementate. 
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Fig. 6. Dinamica populaţiei rurale în vârstă de până la 20 de ani 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică 

 
Impactul negativ al reformei relaţiilor 

funciare în domeniul rural a depăşit limitele 
economice şi s-a transformat într-o problemă 
social – demografică. 

Profunzimea problemei demografice în 
domeniul rural este constatată şi prin analiza 
efectuată în cadrul figurii 6. În cadrul perioadei 
studiului o diminuare esenţială a suferit 
populaţia rurală în vârstă de până la 20 de ani. 

Problema demografică în domeniul rural al 
Republicii Moldova are două componente strâns 
legate între ele: migraţiunea şi natalitatea. 
Evident că migraţia populaţiei influenţează 
direct asupra natalităţii. 

Figura 6 ne prezintă o informaţie 
convingătoare despre diminuarea nivelului 
natalităţii în domeniul rural al Republicii 
Moldova. Numărul populaţiei în vârstă de până 
la 20 de ani s-a diminuat pe parcursul perioadei 
de studiu cu mai mult de 83 mii de locuitori. 

Nu este greu de calculat care poate fi 
situaţia în viitorii 5-10 ani în alt segment al 
structurii populaţiei – de la 20 la 40. Importanţa 
acestui segment pentru dezvoltarea economiei 
ţării este evidentă. Anume aici sunt forţele 
producătoare ale economiei ţării. Această 

categorie a populaţiei este cea mai activă în 
societate. Ea are funcţia majoră de a produce.  

 
4. Concluzii 

1. În procesul de realizare a reformei 
relaţiilor funciare în agricultură a fost negată 
interacţiunea dintre formă şi conţinutul 
proprietăţii private asupra pământului, asupra 
bunurilor agricole în ansamblu. Ca rezultat la 
momentul actual, în Republica Moldova nu 
există o structură stabilă a formelor 
organizatorico – juridice. Din aceste considerente 
n-a fost exploatată deplin prioritatea proprietăţii 
private în economia agricolă. 

2. Erorile admise în implementarea 
reformei relaţiilor economice în agricultură 
(reforma relaţiilor funciare) au depăşit limitele 
relaţiilor funciare provocând un impact negativ 
în relaţiile social – economice, o destabilizare a 
procesului demografic. Numărul populaţiei în 
sectorul rural, pe ultimii 10 ani cade în 
permanenţă. 

3. Reforma relaţiilor funciare în agricultură 
totuşi, a dat naştere unor tendinţe pozitive în 
cadrul gospodăriilor ţărăneşti, de fermier (Gţ). 
S-au determinat acele gospodării ţărăneşti care, 
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prin dimensiunile sale au capacitatea de a rezista 
împotriva crizei economice şi a celei climaterice 
(seceta). În acest mod putem constata că o 
gospodărie ţărănească poate fi viabilă în condiţii 
extremale doar dispunând de o suprafaţă mai 
mare de 10 hectare. 

4. Tendinţele pozitive de creştere a 
suprafeţelor gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 
de creştere a nivelului de intensificare a 
agriculturii în cadrul lor ne permit să prognozăm 
şi o stabilitate demografică în sectorul rural 
bazată pe un nivel de viaţă mai înalt, 
întreprinderi noi şi tehnologii avansate.  
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