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Introducere

Terenurile arabile cuprind suprafeţele pe care se execută arătură, cultivate cu cere-
ale, culturi tehnice, legume şi unele culturi furajere [10]. Ele reprezintă, deja de peste 
100 de ani, principala formă de utilizare a terenurilor în acest ţinut, deţinând şi în 
prezent peste jumătate din suprafaţa republicii. Teritoriul republicii este înzestrat cu 
un potenţial agro-productiv foarte ridicat, care a in uenţat ponderea mare a terenurilor 
arabile. Existenţa acestor terenuri pe teritoriul actual al republicii se înregistrează încă 
din timpurile străvechi, cele mai vechi dovezi (boabe carbonizate de grâu, mei şi ovăz) 
datează din perioada Neoliticului Timpuriu (5500-3500 ani î.e.n.) [11].

Materiale şi metode

Principală sursă de informare privind utilizarea terenurilor este Cadastrul funciar 
al Republicii Moldova, preluat de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii 
Moldova. S-au utilizat  şa cadastrală centralizatoare a terenurilor (anii 1962-2008) şi 
 şa cadastrală pe comune (anul 2008). Datele statistice pentru perioadele anterioare 
(1812-1962) au fost preluate din diferite surse bibliogra ce, în care se analizează modul 
de utilizare a terenurilor, dar şi din unele surse cartogra ce. Studiul a fost efectuat pen-
tru teritoriul Basarabiei (1812-1940) şi în limitele Republicii Moldova (1940-2008), 
inclusiv şi teritoriul Unităţii administrativ-teritoriale din Stânga Nistrului.

Cercetările întreprinse privind utilizarea terenurilor impun abordarea unei palete 
largi de metode, printre care mai importante sunt cea statistică, cartogra că, istorică şi 
Sistemele Informaţionale Geogra ce (SIG).

Rezultate şi discuţii

Până în secolul XIX, terenurile arabile aveau o pondere scăzută (cca. 10%) şi erau 
concentrate predominant în apropierea aşezărilor umane [8; 17]. La începutul sec. XIX 
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situaţia s-a schimbat radical. Ca rezultat al războiului ruso-turc din 1812, Basarabia a 
fost anexată la Imperiul Rus. Teritoriul începe să  e populat de colonişti, cărora li s-au 
acordat terenuri considerabile. Unii din ei, emigrând din ţări cu o cultură agricolă mai 
înaintată (Elveţia, Germania), au populat regiunile de stepă, introducând şi aici deprin-
deri şi procedee de agricultură intensivă. Dacă în anul 1812 suprafaţa terenurilor arabile 
era de 516 mii ha (11,4%), atunci la mijlocul sec. XIX ( g. 1), suprafaţa lor a ajuns la 
1210 mii ha (37,8%). Principala cauză a extinderii terenurilor arabile a fost creşterea 
numărului populaţiei. Tot în acest timp are loc şi intensi carea relaţiilor comerciale 
ale Basarabiei cu alte state. Pe măsură ce populaţia creşte şi condiţiile de export se 
îmbunătăţesc, se înregistrează şi creşterea producţiei agricole. Sub in uenţa acestor doi 
factori s-a început aratul intensiv al păşunilor şi al terenurilor despădurite. Agricultura 
îşi schimbă caracterul şi devine din ce în ce mai cerealieră.

Figura 1. Dinamica suprafeţei şi ponderii terenurilor arabile [1, 7, 9, 16, 17]

Această creştere are loc îndeosebi începând cu decada a 7-a a secolului XIX, când 
Austria şi Germania interzic importul vitelor vii, ca măsură sanitară preventivă contra 
bolilor contagioase. Prin interzicerea exportului, preţul vitelor a scăzut mult şi creşterea 
lor a devenit nerentabilă. Aşadar, s-a înlăturat ultima cauză, care împiedica până atunci 
aratul păşunilor [9]. Către mijlocul anilor ’80 ai sec. XIX, ponderea terenurilor ara-
bile a depăşit 50% din suprafaţa totală şi continua să crească. Extinderea se făcea pe 
contul desţelenirii stepelor virgine (Bugeac şi Bălţi) şi a defrişării pădurilor (Codri, 
Tigheci ş.a.). În acest scurt timp, Basarabia se integrează în cadrul regiunii grânare de 
sud a Rusiei. Paralel cu aceasta are loc şi degradarea acestor terenuri – asolamentele 
şi îngrăşămintele de obicei nu se mai aplicau. Toate acestea, de rând cu condiţiile me-
teorologice nefavorabile din anii 1891-1892, 1899-1900 şi înmulţirea rozătoarelor de 
câmp au provocat foametea. În aceşti ani, în Basarabia întreaga recoltă a fost mai mult 
decât insu cientă şi populaţia judeţelor de sud a suferit de foamete [3].

Stepele virgine se desţeleneau tot mai intens. Din anul 1881 şi până în anul 1912 
suprafaţa arabilului s-a majorat cu cca. 43% (în perioada anilor 1850-1910 – de cca. 
2 ori), ajungând la 2544,6 mii ha, iar ponderea terenurilor arabile în suprafaţa totală 
ajunge la cota de 70%. Unui locuitor la începutul sec. XX î-i revenea câte 1,1 ha de ter-
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en arabil sau 1,86 ha de teren arabil la  ecare locuitor rural [3]. După cum menţionează 
academicianul L. Berg [13], deja pe atunci s-au arat aproape toate terenurile, ce puteau 
  desţelenite.

Jumătate din suprafaţa terenurilor arabile din Basarabia de la începutul sec. XX 
revenea celor trei judeţe sudice (Akkerman, Ismail şi Bender). Judeţele nordice (Hotin, 
Soroca şi Bălţi) deţineau mai mult de 1/3 din toată suprafaţa arabilă, iar cele centrale 
(Chişinău şi Orhei) – circa a şaptea parte [3].

În decursul următorilor 10 ani (1900-1909), repartiţia spaţială a terenurilor arabile 
se modi că apreciabil, în special, prin creşterea esenţială a ponderii acestora în judeţele 
nordice (în Câmpia Bălţilor şi Podişul Moldovei de Nord). Iată ce menţionează Şt. 
Ciobanu [9, p. 329-332] referitor la speci cul regiunilor agricole de la sfârşitul primei 
decade a sec. XX:

„…Nordul Basarabiei, adică judeţul Hotin şi partea de nord a judeţelor Bălţi şi So-
roca. În partea păduroasă de nord-vest a acestei regiuni arăturile ocupă până la 50%, iar 
pe locurile cu pădurile mai întinse – până la 30%. Către sud şi est suprafaţa arăturilor 
creşte şi ajunge până la 85%.

Spre sud de această limită e situată regiunea cernoziomului, a Stepei Bălţilor. Re-
giunea este ocupată de judeţul Bălţi, afară de sudul lui extrem, de judeţul Soroca, afară 
de partea de nord, şi partea de nord-est a judeţului Orhei. Aici, cu direcţia de la vest spre 
est, suprafaţa arăturilor se lărgeşte, începând de la 50-70% la limita vestică şi ajunge 
până la 85% la cea de est.

Cernoziomul stepei Bălţilor e înlocuit către sud de solul nisipo-argilos cu podzol, 
care alternează cu solul argilo-nisipos de pădure şi fragmente mici de cernoziom al re-
giunii de stepă cu pădure. Acestei regiuni î-i aparţine sudul judeţului Bălţi, sud-vestul 
judeţului Orhei, aproape întreg judeţul Chişinău, exceptând fâşia de-a lungul Prutului, 
şi partea de nord a judeţului Tighina. Aici, terenul arabil ocupă în medie 70-80%. În 
partea centrală, cea mai păduroasă, acesta constituie numai 50% şi câte odată numai 
30%.

Mai departe, spre sud, pe toată întinderea judeţului Cahul, partea de sud a judeţului 
Tighina şi partea de nord-vest a judeţului Cetatea Albă, se întinde regiunea cernoziom-
ului cu subsolul argilo-nisipos. Arăturile ocupă în medie până la 70% din suprafaţă, 
variind între 62% şi 75%.

În sudul Basarabiei, pe teritoriul judeţului Ismail şi a părţii de sud a judeţului Ce-
tatea Albă e situată zona cernoziomului castaniu. Arăturile în această regiune ocupă 
în mediu 70%...”

În perioada interbelică situaţia se modi că nesemni cativ. Anume în această 
perioadă se petrec primele lucrări de îmbunătăţire şi amenajare funciară, are loc trans-
ferarea terenurilor arabile degradate în alte categorii de folosinţă (păşuni, plantaţii multi-
anuale sau păduri), se efectuează reforma agrară. În po da acestor modi cări, suprafaţa 
şi ponderea terenurilor arabile ating la sfârşitul anilor ’30 ai sec. XX valori maxime 
pentru Basarabia – 3156,8 mii ha (71,2%), ce se explică atât prin modi cările adminis-
trative (realipirea judeţelor sudice, cu o pondere foarte înaltă a terenurilor arabile), cât 
şi prin criza economică, politica agricolă promovată, reforma agrară imperfectă, ş.a. 
Astfel, în anul 1937 ponderea arabilului în judeţul Cetatea Albă era de 79,5% [1].

După anexarea Basarabiei la URSS, ca urmare a efectuării unor îmbunătăţiri fun-
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ciare, dar şi ca rezultat al reformelor administrative (cedării judeţelor Ismail şi Ce-
tatea Albă), suprafaţa terenurilor arabile s-a micşorat până la 2124 mii ha sau 61,9% 
din suprafaţa RSSM în anul 1950. Începând cu anii ’50 ai sec. XX, datorită creşterii 
numărului populaţiei (extinderea intravilanului), utilizării terenurilor pentru necesităţile 
industriei şi a construcţiilor gospodăreşti, dar şi a eliminării din circuitul agricol a ter-
enurilor degradate, suprafaţa terenurilor arabile se reduce treptat până la 1739,4 mii 
ha în anul 1990, iar ponderea lor scade la 51,5% (valoare minimă pentru Republi-
ca Moldova). Trebuie de menţionat, că în această perioadă creşte mult intensitatea 
utilizării acestor terenuri. Creşterea nivelului de mecanizare şi chimizare, valori carea 
terenurilor de versant au contribuit la degradarea unor mari suprafeţe de teren arabil. 
Astfel, în perioada anilor 1969-1979 anual se scotea din circuitul arabil cca. 6,8 mi ha 
de terenuri [18]. Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor degradate era compensată 
cu valori carea unor terenuri de versant. Numai în anul 1965 în cadrul terenurilor ara-
bile şi a plantaţiilor multianuale au fost incluse 54 mii ha de terenuri de versant, iar în 
anul 1979 încă 30,2 mii ha [19].

În perioada 1991-2008, în evoluţia suprafeţelor cu terenuri arabile s-au conturat 
tendinţe de modi care contrare evoluţiei din perioada anilor 1950-1990. A avut loc 
creşterea suprafeţei terenurilor arabile (cu circa 107,7 mii ha), în special pe contul 
reducerii suprafeţelor cu plantaţii multianuale. Reducerea nivelului de mecanizare, 
chimizare şi rentabilitatea mică din agricultură stimulează în prezent micii proprietari 
să se specializeze, cu precădere, în cultura cerealelor, destinată propriei gospodării şi a 
unor culturi tehnice. De exemplu, nivelul de rentabilitate în anul 2004 a culturii  orii-
soarelui a fost de 2 ori mai mare decât a pomiculturii, iar a cerealelor – de 1,4 ori [2]. 
Sunt frecvente cazurile când micii proprietari, din motive economice, abandonează 
aceste terenuri. În prezent suprafaţa cu pârloagă constituie 23 mii ha [6] şi se extinde 
în ultimii ani.

În anul 2008 suprafaţa terenurilor arabile alcătuia 1820,5 mii ha (53,8% din 
suprafaţa totală). După ponderea suprafeţei terenurilor arabile, Republica Moldova se 
situează pe locul 3 în lume (după Bangladesh şi Ucraina) şi 2 în Europa [12]. În po da 
acestui fapt, nivelul de asigurare cu producţie agricolă proprie de pe aceste terenuri, în 
medie pe anii 1996-2005 a fost de numai 87% [2]. Acest fapt ne vorbeşte, că în prezent 
la noi se practică o agricultură extensivă de subzistenţă.

În pro l spaţial terenurile arabile au o repartiţie neuniformă ( g. 2), in uenţate în 
special de condiţiile pedo-morfologice. Din cele 1820,5 mii ha, regiunii de Nord îi re-
vine 36,6%, celei de Sud – 24,5%, Centrale – 23,6% şi Unităţii administrativ-teritoriale 
din Stânga Nistrului – 15,3%. Ca pondere, terenurile arabile au valori mai ridicate în 
regiunea de Sud – 65%, unde condiţiile agro-climatice sunt favorabile pentru majori-
tatea culturilor cerealiere. La nivel de raioane, ponderea arabilului variază de la 26% în 
Călăraşi şi Străşeni la 72% în Drochia.

Pe unităţi naturale, cele mai mari ponderi se înregistrează în regiunile cu relief 
predominant plan şi soluri fertile – Câmpia Bălţilor (circa 70%), Podişul Moldovei 
de Nord (66%), Podişul Podoliei (63%) şi Câmpia Nistrului Inferior (62%). Cele mai 
mici valori se înregistrează în regiunile cu relief puternic fragmentat – Podişul Codrilor 
(39%), Dealurile Ciulucurilor (50%).
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Figura 2. Terenurile arabile1

La nivel de comune, ponderea terenurilor arabile variază de la 1,01% în or. Dnestro-
vsc până la 88,6% în comuna Vinogradovca (Unitatea administrativ-teritorială din stân-
ga Nistrului). Ponderea terenurilor arabile se a ă în funcţie de un şir de factori – panta 
versantului, cantitatea de precipitaţii, scala bonităţii solurilor, forma de proprietate, 
 1. Harta este elaborată în baza Cadastrului funciar pentru anul 2008
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aplicarea irigaţiilor, gradul de mecanizare, etc. Valorile cele mai mari se înregistrează 
în comunele din Regiunea de Nord şi Unitatea administrativ-teritorială din stânga Nis-
trului. Aici valoarea medie a bonităţii solurilor este de 70-80 puncte, ajungând în un-
ele comune până la 90 de puncte [15]. Bonitatea înaltă se combină în aceste regiuni 
cu condiţiile morfologice favorabile; terenurile cu panta până la 5° (favorabile pentru 
aceste terenuri) deţin în medie 80%, iar uneori chiar 90% (Câmpia Bălţilor). Toate 
aceste regiuni dispun de resurse agroclimatice favorabile, iar relieful de câmpie, uneori 
în combinaţie cu forma comună de proprietate, stimulează prezenţa parcelelor mari de 
arabil (ex. raioanele Edineţ, Drochia, etc., sudul Transnistriei). Toţi aceşti factori au 
contribuit la promovarea unei politici funciare de specializare în anumite culturi cere-
aliere şi tehnice, respectiv, determinând extinderea fără precedent a acestor terenuri. 
Cele mai mici ponderi ale arabilului se înregistrează în comunele din limitele Podişului 
Codrilor ( g. 2). Comunele, cu o pondere mică a terenurilor arabile, de regulă, au un 
nivel mai înalt de împădurire şi un relief mai puternic fragmentat.

Repartiţia terenurilor arabile a suferit unele schimbări în ultimii 35 de ani, atât prin 
reducerea suprafeţelor în unele raioane (Hânceşti, Rezina, Străşeni, Leova, Briceni şi 
Donduşeni), cât şi prin unele creşteri (Drochia) [6; 20]. Aceste modi cări au fost de-
terminate de diversi carea producţiei agricole în raioanele nordice şi de necesitatea 
ameliorării situaţiei ecologice în raioanele cu relief puternic fragmentat. Majoritatea 
terenurilor excluse din circuitul arabil au fost transmise fondului silvic (în perioada ani-
lor 1966-1978 cca. 72% din toate terenurile excluse au avut această destinaţie) [22].

Dinamica gradului de asigurare cu terenuri arabile în unele perioade a avut o 
evoluţie contrară dinamicii suprafeţelor cu teren arabil. Acest indice a variat de la 0,4 
ha/locuitor în anul 1990 la 2 ha/locuitor în anul 1812. În prezent unui locuitor î-i revine 
0,45 ha de teren arabil, iar unui locuitor din mediul rural - 0,81 ha [6; 4].

Concluzii

În perioada anilor 1812-2008 suprafaţa terenurilor arabile a crescut de 3,6 ori (in-
clusiv de 6 ori numai în limitele teritoriului actual al republicii), iar ponderea acestora 
s-a majorat de circa 5 ori. Ca rezultat al procesului de colonizare şi populare a unor 
vaste regiuni, gradul de asigurare cu terenuri arabile a scăzut de 4,5 ori. În urma extin-
derii excesive a acestor categorii de terenuri, în majoritatea regiunilor naturale s-a ajuns 
la cote extreme de antropizare. În unele comune din Câmpia Bălţilor şi Câmpia Nistru-
lui Inferior gradul de antropizare ajunge la 90%. Această situaţie a contribuit la crearea 
unui dezechilibru ecologic, care a provocat degradarea componentelor mediului. De 
asemenea, este foarte mare gradul de antropizare şi în regiunile de podiş (Podişul Nis-
trului – 54,8%, Colinele Tigheciului – 62,3%).

Terenurile arabile se caracterizează cu cea mai mică valoare a coe cientului de 
stabilitate ecologică [21]. În condiţiile când versanţii deţin 2/3 din teritoriu, o bună 
parte din arabil se a ă pe suprafeţe înclinate, fenomen ce contribuie la intensi carea 
proceselor erozionale şi alunecărilor de teren [18]. Pentru preîntâmpinarea acestor pro-
cese, în regiunile de podiş se recomandă amplasarea terenurilor arabile sub formă de 
fâşii, în alternanţă cu perdele forestiere, care ar evita consolidarea arabilului în parcele 
mari [14]. Această măsură este foarte actuală pentru Regiunea Centrală, unde versanţii 
cu panta mai mare de 5° deţin circa 85%.
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În viitorul apropiat este necesar de a reduce suprafaţa arabilului, îndeosebi pe con-
tul terenurilor degradate de versant. De asemenea, este nevoie de a aplica asolamentele 
(care în prezent practic au fost abandonate), de a majora suprafaţa parcelelor (în regiu-
nile de câmpie), creşterea gradului de mecanizare, ş.a. Aceste măsuri pot   realizate 
prin promovarea unor reforme funciare adaptate la particularităţile naturale locale.
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