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Abstract. Agriculture is one of the driving forces that shaped the image of Republic of 

Moldova, the nature and culture of this country over the centuries. In this specific environment, some 

agricultural practices, adapted to climatic, geographic and economic conditions have formed over 

time. In the context of Moldova’s European aspirations, the reforms in the agri-food sector of the 

country must comply with the European models and tendencies that will allow the sector to adjust to 

the requirements of the international markets, particularly in the area of food safety and security. The 

importance of this subject has served as an incentive for the conduction of this research. 
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INTRODUCERE 

Articolul îşi propune analiza evoluţiei reformelor ce ţin de consolidarea terenurilor, fiindcă în 

Republica Moldova terenurile agricole reprezintă un domeniu care, prin diversitatea şi importanţa sa, 

necesită soluţii specifice de dezvoltare la nivel local şi regional. În lipsa unei legi a solului, nu sînt 

exhaustiv stabilite obiectivele-cheie şi activităţile obligatorii pentru a fi realizate, nu sînt identificate 

şi argumentate cerinţele financiare sau planificarea detaliată a măsurilor caracteristice unei protecţii 

şi utilizări durabile a terenurilor agricole, prin prisma explicării proceselor care au stat la baza creării 

pieţei funciare rurale moldoveneşti, analiza fondului funciar şi componenţa lui, evoluţia sistemului 

de relaţii funciare în Republica Moldova şi perspectivele în dezvoltarea pieţei funciare. 

 

MATERIALE ȘI METODĂ 

Datele statistice prezentate şi analizate în studiu sunt preluate din mai multe surse: Biroul 

Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Agenţia Cadastru, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului. Înafară de metoda statistică, au mai fost folosite metodele: monografic, 

inducţie şi deducţie, analiză şi sinteză. 

 

REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII 

În ansamblul conceptului de dezvoltare durabilă se înscrie şi cel referitor la agricultura durabilă, 

elaborat de cercetarea ştiinţifică şi validat de practica din ţările dezvoltate, care în esenţă se referă la 

armonizarea dezvoltării agriculturii cu păstrarea echilibrului ecologic. Agricultura durabilă este cea 

care poate funcţiona profitabil din punct de vedere economic, dar compatibil cu constrângerile de 

natură ecologică. Cunoaşterea mai îndeaproape a mecanismelor intime ale agriculturii durabile, 

perfect integrate în armonia generală a naturii, poate constitui un atu de loc neglijabil în lupta pentru 

asigurarea securităţii alimentare a populaţiei. În elaborarea politicilor agricole îndreptate spre 

armonizarea agriculturii cu protecţia mediului, este indispensabil să se ţină seama de câteva elemente 

esenţiale, dependente unele de celelalte: necesitatea de a spori contribuţia pozitivă a agriculturii faţă 

de mediul înconjurător; reducerea la maximum a poluării provocate de agricultură mediului; politica 

agricolă să ţină seama de mediul înconjurător (Horjan O., Moraru T. 2005). 

Ca ramură de bază a economiei noastre naţionale agricultura se afirmă ca un domeniu de 

activitatea deosebit de complex şi complicat. În cadrul economiei naţionale, aflată ea însăşi în ţara 

noastră într-un proces general de restructurare, agricultura îndeplineşte mai multe funcţii, determinate 

de aportul său la dezvoltarea economiei naţionale, ca una dintre ramurile cu mare capacitate de 

regenerare:  

a) principala funcţie a agriculturii este aceea de furnizoare de produse agro-alimentare pentru 

consumul intern al populaţiei sau mai simplu aceea de a asigura alimentaţia populaţiei.  
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b) agricultura participă la satisfacerea nevoilor de bunuri de larg consum ale populaţiei şi pe 

calea aprovizionării cu materii prime agricole a industriilor prelucrătoare – furnizoare de materii 

prime pentru industriile prelucrătoare.  

c) agricultura constituie în acelaşi timp o importantă piaţă de desfacere pentru mijloacele de 

producţie create în amonte de agricultură precum şi pentru bunurile industriale de folosinţă 

îndelungată, necesare îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale ţărănimii. În procesul de modernizare a 

agriculturii, de perfecţionare a bazei tehnico-materiale, are loc un consum continuu de mijloace de 

producţie: maşini şi utilaje agricole, tractoare, îngrăşăminte, erbicide, insectofungicide, diverse 

materii şi materiale.  

d) agricultura a constituit şi va constitui şi în continuare o sursă importantă de creare a 

acumulărilor generale ale statului prin sistemul de impozite, taxe, tarife, preţuri etc.  

e) agricultura îndeplineşte şi o funcţie socială de mare însemnătate pentru creşterea economică 

din celelalte ramuri ale economiei naţionale, prin aceea că este încă furnizoare de forţă de muncă.  

f) prin crearea de surplusuri de producţie destinate exportului, agricultura reprezintă o 

însemnată sursă de valută.  

g) în condiţiile accentuării tendinţelor de poluare a mediului înconjurător agricultura 

îndeplineşte o importantă funcţie ecologică, contribuind la refacerea şi întreţinerea mediului 

înconjurător.  

h) în ansamblul funcţiilor pe care le îndeplineşte agricultura este necesar să fie menţionată şi 

cea care se referă la participarea nemijlocită la crearea, dezvoltarea şi împrospătarea periodică a 

rezervelor de stat de produse agricole necesare pentru situaţii neprevăzute (Horjan O. 2013). 

Perioada de tranziţie şi criza anilor ‘90 au influenţat negativ structura economiei naţionale. 

Reforma funciară şi-a luat startul în 1992 (anul declarării independenţei Republicii Moldova), când a 

demarat transmiterea în proprietate privată a cetăţenilor a loturilor de pământ din preajma 

gospodăriilor, acestea constituind 350 mii ha sau 10,3% din fondul funciar total. Dar extinderea pe 

doar 1/10 din teritoriile agricole era cu bună seamă doar un început nesigur al reformelor, care nu 

asigura fundamentul pe care urmau să fie edificate relaţiile economice de piaţă în sectorul agrar. Acest 

proces s-a accelerat considerabil în 1998, a primit statut de proiect legalizat cu titlul ”National Land 

Program”. 

Programul Naţional Pământ a lichidat fosta organizare de tip colectiv a agriculturii şi a creat un 

sector agricol bazat pe proprietatea privată cu sute de mii de proprietari funciari individuali şi cu un 

nivel înalt de fragmentare a terenurilor agricole (Hotărîrea Guvernului nr.1090/2000). Pentru 

soluţionarea problemelor iminente, Guvernul a aprobat Programul naţional „Pământ” prin decizia nr. 

1022 din  6 octombrie 1998 „privind progresul reformei agrare”. Guvernul Moldovei cu susţinerea 

Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională a implementat proiectul pilot „Pământ” în 

72 gospodării colective din 31 de raioane din Moldova. Metodologia aplicată în aceste gospodării a 

fost totalmente bazată pe legislaţia existentă în Moldova şi a inclus: 

a) Distribuirea în natură a întregului pământ din posesia gospodăriei colective (cu pregătirea şi 

emiterea titlurilor de către Booz-Allen and Hamilton) către beneficiarii cu drept de proprietate; 

b) Distribuirea în natură a activelor fără datorii ale gospodăriei colective (eliberarea 

certificatelor de proprietate la solicitare) către beneficiari; 

c) Reorganizarea gospodăriei colective în alte forme legale stipulate în legislaţia Moldovei. 

În timpul proiectului-pilot „Pământ” a devenit clar că problema datoriilor neachitate a 

gospodăriilor colective încetinea considerabil privatizarea şi reorganizarea sectorului agricol al ţării.  

La început această problemă a devenit critică şi a dus la un număr de consecinţe negative: 

a) Procesul restructurării complete a gospodăriilor colective şi finalizarea distribuţiei 

proprietăţii între ţărani a fost amânată pentru o anumită perioadă de timp; 

b) Activele gospodăriilor privatizate rezervate achitării datoriilor au fost excluse din viaţa 

economică în timp ce paza lor nu a fost întotdeauna asigurată; 

c) Gospodăriile private create în rezultatul privatizării gospodăriilor colective nu au fost 

întotdeauna în stare să funcţioneze normal, deoarece 35 de mii de creditori nesatisfăcuţi le provocau 
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multe necazuri, refuzând livrarea serviciilor şi consumabilelor utilizând metode neformale de 

presiune pentru a obţine achitarea datoriile vechi ale gospodăriei.   

Ca rezultat al realizării procesului de privatizare şi restructurare a gospodăriilor colective: a fost 

privatizat 98.7% din pământul agricol; au primit titluri de proprietate asupra pământului 98.7% din 

persoanele eligibile; au finisat procesul de privatizare 1034 de gospodării colective; au fost lichidate 

864 de gospodării colective; 

Privatizarea pământului şi restructurarea gospodăriilor colective a schimbat în mod dramatic 

structura agriculturii. Dacă până în anul 1990, producţia agricolă a Moldovei era bazată pe 1200 de 

gospodării colective şi de stat cu o suprafaţă medie de terenuri agricole de 1500 hectare, în prezent 

au rămas doar 92 de gospodării de acest tip (există în special întreprinderi de stat cu profil ştiinţific 

în sfera selecţiei şi creşterii seminţelor, cât şi întreprinderi experimentale şi de cercetare ale 

instituţiilor academice agricole.) Totuşi, principalii producători agricoli sunt cele 2340 de 

întreprinderi corporative de tipul societăţilor pe acţiuni şi cu răspundere limitată, cât şi cooperativele 

de producere şi 262 de mii de gospodării individuale.  

Totuşi, legiuitorii încă nu au stabilit soarta viitoare a colhozurilor şi sovhozurilor care au 

acumulat datorii enorme în sumă de 2 miliarde lei, treptat pierzându-şi pământul şi proprietatea vitală 

şi de facto devenind totalmente falimentare. În legătură cu aceasta, Programul naţional „Pământ” a 

pregătit, iar Parlamentul a adoptat, Legea nr. 392-XIV din 13 mai 1999 cu privire la restructurarea 

gospodăriilor supuse privatizării (în continuare - Legea privind datoriile nr. 419/2006). Completări 

interconectate au fost operate unui număr de legi relevante, inclusiv legea serviciului fiscal şi legile 

bugetului. 

Dreptul de proprietate asupra pământului în Republica Moldova a fost declarat la 29 mai, 1991 

prin introducerea amendamentului respectiv în art. 11 al Constituţiei ţării. Dreptul de proprietate 

asupra pământului a fost de asemenea inclus în noua Constituţie a ţării din 1994. 

În acest context, la 25 decembrie 1991 Parlamentul a aprobat noul Cod Funciar (nr.828/1991) 

care a devenit un act legislativ major pentru reglementarea privatizării pământului. În conformitate 

cu Codul funciar, reieşind din principiul echităţii sociale, 1,5 mln ha de terenuri agricole au fost 

supuse împărţirii aproximativ la 1,2 mln de cetăţeni. 

Codul Funciar a stabilit procedura de atribuire a sectoarelor de teren din intravilan pentru case 

şi pentru terenurile gospodăriilor private (art. 11); procedura stabilirii fondului de pământ agricol, 

numărul persoanelor cu dreptul de a privatiza pământ şi modul de stabilire a mărimii terenului pentru 

fiecare participant la privatizare (art. 12); procedura de utilizare de către participanţii la privatizare a 

cotelor de teren şi bunurilor care le-a revenit din fostele colhozuri şi sovhozuri (art.13). Conform 

Codului, privatizarea terenului în baza unui şir de principii aşa ca numărul restrâns de participanţi la 

privatizarea pământului care au contribuit cu munca personală şi cei care au lucrat în sectorul social 

din zonele rurale, cât şi drepturile lor egale la pământ şi la privatizarea gratis a acestuia indiferent de 

sex şi naţionalitate. 

Deşi Parlamentul a adoptat un set de legi importante care permit privatizarea şi reorganizarea 

gospodăriilor colective (Legea Parlamentului nr. 459/1991, Legea Parlamentului nr. 845/1992, Legea 

Parlamentului nr. 1134/1997, Legea Parlamentului nr. 1217/1997, etc.), până în anul 1996 nu s-a 

înregistrat nici un progres semnificativ în reformarea agriculturii moldoveneşti. 

Unii specialişti consideră că unul din rezultatele negative a privatizării în masă este 

fragmentarea terenurilor agricole care complică utilizarea tehnologiilor moderne de producere în 

domeniul agriculturii, împiedicând astfel creşterea eficientă. În legătură cu aceasta, au fost înaintate 

propuneri pentru a accelera consolidarea pământului prin utilizarea activă a presiunii administrative 

de către stat asupra proprietarilor de pământ. Acesta a fost scopul completărilor operate la Codul 

Funciar aprobate în aprilie 2002. Totuşi, analiza ne arată că dimensiunile mici a parcelelor de pământ 

private nu împiedică organizarea producerii mari de bunuri agricole.  

Mecanisme de consolidare a terenurilor agricole sunt vânzarea-cumpărarea parcelelor de 

pământ, moştenirea lor, donarea, shimbul, arenda etc.  

Pentru susţinerea procesului de consolidare a terenurilor agricole prin mecanismele de piaţă 

este necesar de: 



467 

- simplificat la maximum şi ieftinit procedurile de tranzacţii funciare, adică vânzarea-

cumpărarea, arenda, moştenirea, schimbul, donarea, gajarea, etc.  

- început utilizarea ratelor reduse la impozitul funciar pentru proprietarii de pământ care îşi dau 

în arendă pământul pe o perioadă mai mare de cinci ani. Luând în consideraţie ratei înalte de 

pensionari, invalizi şi angajaţilor din sfera socială, cât şi preţul scăzut a pământului pe piaţă este 

necesar de-i stimulat să-şi vândă pământul plătindu-le sume din nişte fonduri speciale adiţional 

preţului de vânzare. În acelaşi timp, este necesar de elaborat un sistem special de credite pentru 

cumpărarea pământului;  

A doua încercare, mai explicită, a apărut în ianuarie 2004 în forma a două documente 

legislative, şi anume proiectul ”Programului de Stat cu privire la organizarea şi amenajarea terenurilor 

agricole” şi proiectul de ”Lege cu privire la organizarea şi amenajarea terenurilor agricole”. 

Conform Programului de Stat, motivele Guvernului pentru iniţierea unui proces în masă de 

consolidare a terenurilor agricole se bazează pe următoarele ipoteze-cheie: fragmentarea excesivă a 

pământului în Moldova; sectorul agricol individual este ineficient şi necompetitiv; întreprinderile 

agricole consolidate de mărime optimală vor fi în stare să presteze o producţie competitivă de calitate 

înaltă; şi crearea întreprinderilor consolidate va conduce la crearea locurilor noi de muncă, creşterea 

productivităţii muncii şi va stopa refluxul populaţiei din zonele rurale. 

O a treia etapă în consolidarea terenurilor ar fi Programul de consolidare a terenurilor agricole 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1075 din 01.10.07, care a inclus consolidarea terenurilor 

agricole - de la folosirea raţională a terenurilor până la renaşterea comunităţilor rurale. Atingerea 

acestui scop (renaşterea comunităţilor rurale) prin consolidarea terenurilor se va efectua, în primul 

rând, încurajând pieţele funciare, reducând costurile tranzacţiilor, aplicând ipoteca etc. Anume piaţa 

funciară va facilita restructurarea şi apariţia întreprinderilor eficiente şi competitive în procesul 

consolidării sectoarelor de teren dispersate. O atenţie deosebită se va acorda gospodăriilor ţărăneşti, 

care continuă a fi încă mici, în funcţie de suprafaţă (în medie - 1,5 ha), dar care dispun de un potenţial 

considerabil (cca 40% din terenurile agricole ale ţării). 

Necesitatea elaborării unei noi Strategii de consolidare a terenurilor agricole a fost condiţionată 

de următorii factori: 

- dezvoltarea lentă şi instabilă a sectorului agricol şi infrastructura rurală nedezvoltată, 

determinată de structura neadecvată a gospodăriilor agricole, inclusiv a gospodăriilor agricole de tip 

familial, cu o orientare insuficientă către piaţă;  

- carenţele organizaţionale şi instituţionale din cadrul de reglementare a sectorului agricol, 

precum şi lipsa capacităţii de autogestiune eficientă a sectorului agricol privat; 

- înrăutăţirea condiţiilor de mediu în rezultatul practicării agriculturii intensive şi 

imposibilitatea aplicării unor practici agricole economic viabile şi prietenoase mediului în condiţiile 

fragmentării excesive a terenurilor. 

La elaborarea proiectului Strategiei s-a ţinut cont de cadrul normativ-legislativ şi de politicile 

existente şi faptul că consolidarea terenurilor agricole este un proces de lungă durată.  

Termenul de implementare a Strategiei prevede o perioadă de 15 ani, activităţile urmează a fi 

implementate în perioada anilor 2012-2027. 

 

CONCLUZII 

Aşadar, necesitatea organizării şi amenajării terenurilor agricole pentru valorificarea cât mai 

bună a fondului funciar este azi un imperativ al timpului. Reforma funciară promovată în ultimul 

deceniu a creat şi alte probleme la fel de grave. 

Soluţionarea problemei privind dimensionarea optimă a gospodăriilor agricole constituie astăzi 

o premisă pentru dezvoltarea performantă a agriculturii în ansamblu şi, în special, a ameliorării 

funciare, protecţiei ecologice, conservării solului, combaterii eroziunii terenurilor şi a altor tipuri de 

degradare a acestora. După cum menţionează O. Horjan (2011) este necesar de a determina acţiuni 

importante întru dezvoltarea cadrului legal în domeniul consolidării terenurilor agricole: de a 

perfecţiona baza juridică existentă sau de a elabora un pachet de acte legislative şi normative noi. 
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