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Moldova dintotdeauna a fost vestită pentru fertilitatea solurilor sale şi tradiţional, 
sectorul agricol a constituit baza economiei, contribuind la bunăstarea ţării. Bogăţiile 
darnicilor pământuri moldave, inclusiv produsele alimentare, au reprezentat unul din 
avantajele exportului moldovenesc. Majoritatea oraşelor ţării au apărut şi s-au dezvoltat 
la răscruci de drumuri comerciale sau în locurile unde erau amplasate târgurile. Prin acest 
fapt se explică şi rolul deosebit pe care îl deţine complexul agroindustrial (sectorul 
agricol, tehnologia prelucrării produselor agricole, ramurile care furnizează echipamente 
şi care acordă servicii industriale sectorului agricol) în economia întregii Moldove.  

În trecutul nu prea îndepărtat, agricultura se caracteriza prin concentrarea sporită şi  
intensitatea producerii.1 Majoritatea structurilor interramurale ale complexului 
agroindustrial al republicii (viticultură-vinificaţie, fructe, legume conservate, zahăr, 
uleiuri vegetale, tutun, etc.) erau orientate în primă instanţă spre piaţa unională: 
fabricarea internă a produselor alimentare depăşea de 2 ori cererea internă a republicii. 
Volumul producerii era asigurat şi de asistenţa tehnică şi financiară considerabilă oferită 
de centru. 

Formarea Moldovei ca stat independent a coincis cu iniţierea reformării fundamentale a 
sistemului economic. Ideile emfatice vizavi de resursele naţionale şi posibilităţile noului 
stat format, subestimarea gradului extrem de sporit de integrare în economia fostei URSS 
şi dependenţa de aceasta  au creat iluzia faptului că restructurarea rapidă a economiei şi 
respectiv, asigurarea creşterii economice sunt fezabile. 

În 1990, Parlamentul (Sovietul Suprem al RSSM) Moldovei unite, a adoptat «Concepţia 
trecerii la economia de piaţă», iar un an mai târziu, «Programul trecerii la economia de 
piaţă în RSSM». Conform acestuia, «calea anevoioasă de tranziţie la piaţă trebuia făcută 
într-un timp foarte scurt, în aproximativ  1.5 – 2 ani». În cursul general de liberalizare a 
activităţii agenţilor economici, a comerţului intern şi a relaţiilor economice externe, apar 
şi primele documente/mecanisme legale, care reglementau relaţiile de piaţă în cadrul 
sectorului agrar al Moldovei: Programul dezvoltării socio-economice şi culturale a satelor 
din RSSM, Legea cu privire la «priorităţile de dezvoltare a satului şi a complexului 
agroindustrial în economia naţională a RSSM” şi, în final, «Concepţia reformei agrare şi a 
dezvoltării socio-economice a satului». În esenţă, aceste documente au pus temelia 
                                                
1În RSSM, produc ia alimentară per 100 ha de terenuri agricole depă ea de 4 ori nivelul mediu pe 
URSS. În anii 80, Moldova ocupa pozi ia a asea printre republicile sovietice după volumul produc iei 
agricole anuale, cedând doar, din considerente de suprafa ă,  Federa iei Ruse, Ucrainei, Belarusului, 
Kazahstanului  i Uzbekistanului. În Transnistria (10% terenuri agricole) se produceau peste  40% 
legume i fructe 30% destinate comercializării. 
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direcţiilor principale de reformare în sectorul agrar şi au stat la baza transformărilor 
socio-economice a satelor din Moldova şi Transnistria. 

În continuare, schimbarea condiţiilor şi a regulilor activităţii economice,  suprapunerea 
crizei din economie şi sfera socială cu conflictul politic intern, au predeterminat atât 
diferenţele caracterului şi metodelor transformărilor economiilor, inclusiv ale sectorului 
agrar, cât şi „erorile şi costurile” substanţiale ale reformelor care au fost efectuate pe 
ambele maluri ale Nistrului. 

În Moldova a fost adoptat de urgenţă un pachet de legi cu privire la piaţă: «Legea cu 
privire la proprietate», Codul funciar, « Legea cu privire la întreprinderile agricole»,           
«Legea cu privire la impozitul funciar», «Legea cu privire la utilizarea terenurilor publice, 
cadastru funciar şi monitorizarea terenurilor» etc.  

În 1992 a fost lansată reorganizarea marilor  gospodării colective, s-a preconizat ieşirea 
ţăranilor din colhozuri şi sovhozuri. Acestora li s-au atribuit terenuri  şi proprietate. Au 
fost înregistrate primele gospodării ţărăneşti. Proprietatea de stat (în 1989 aceasta 
reprezenta 86% din fondurile de rezervă ale republicii), precum şi cea a cooperativelor şi 
colhozurilor a rămas fără proprietar şi, cu consimţământul tacit al statului, a început a fi 
furată. Reforma funciară care a cunoscut o prelungire «subită»2 a dus la degradarea 
sectorului agricol. În pofida influxurilor bugetare masive, sectorul agrar a devenit 
nerentabil: către 1996, datoriile multor gospodării au depăşit costul proprietăţilor 
acestora.  

Simularea reformelor a prelungit agonia gospodăriilor nerentabile, ameninţând nu doar 
complexul agroindustrial (CA), dar şi întreaga economie. 

Într-un final, în 1997 au apărut primele semne ale reformei agrare – au fost reorganizate 
70 de colhozuri şi aproximativ 70 de mii de ţărani au primit acte de proprietate asupra 
terenurilor. Ulterior, în 1998, în contextul unor datorii esenţiale, a unei baze de producţie 
aproape dispărute şi a unui sistem de relaţii de muncă ruinat, a fost lansat programul 
naţional «Pământ». Aceasta s-a întâmplat fără careva suport publicitar sau asistenţă din 
partea Ministerului Agriculturii, dar cu implicarea şi asistenţa financiară a donatorilor. 

Majoritatea întreprinderilor agricole, căpătând independenţă economică, s-au implicat în 
activitate de antreprenoriat, orientându-se pe schimbarea statutului şi a formelor de 
funcţionare. Nucleul businessului agrar s-a format într-un ritm rapid, timp de 3-4 ani.  

Din punct de vedere al statisticii, rezultatele reformei funciare sunt foarte impresionante: 

1991 – În agricultură existau 1004 entităţi economice, inclusiv 534 colhozuri, 400 
sovhozuri şi 70 întreprinderi intergospodăreşti; 

1996 - În agricultură existau 17240 entităţi economice, inclusiv ”vechile” forme – 236 
sovhozuri, 365 colhozuri şi 34 de întreprinderi intergospodăreşti, şi forme noi ale 
întreprinderilor – 160 societăţi pe acţiuni, 194 cooperative de producţie, 11 societăţi cu 
răspundere limitată, 146 asociaţii de gospodării ţărăneşti şi 16064 gospodării ţărăneşti 3.  

                                                
2 Anularea moratoriului asupra vânzării-cumpărării pământului (1996), adoptarea legii cu privire la 
«Costul normativ al terenurilor i procedura de vânzare-cumpărare a pământului» i elaborarea 
mecanismelor de realizare a drepturilor de vânzare-cumpărare a pământului (1997). 
 
2 Agricultura RM, colec ie de date statistice, Chi inău, 1996 
 
 



2002 - (finisarea reformei funciare, liberalizarea economiei sectorului agrar şi apariţia 
pieţii funciare) – peste 31.4 mii de entităţi din agricultură.4 

Astfel, cea mai importantă sarcină a primei etape a reformei agrare – formarea unei clase 
a proprietarilor capabili sa ia decizii referitoare la căile de dezvoltare a fost formal 
realizată. Drept rezultat, actualmente  aproximativ 3/4 din terenurile agricole ale RM se 
află în proprietate privată şi gospodăriile ţărăneşti/de fermieri ocupă un loc important 
printre agenţii economici din zonele rurale.  

Însă, trebuie de menţionat faptul că primo, privatizarea «uniformă» a devenit cauza 
structurii extrem de dezintegrate a proprietăţii funciare şi formării structuri bipolare a 
acesteia: aproape jumătate din terenuri constituie proprietatea întreprinderilor mari şi 
mijlocii (500-1000 ha de teren), deseori aparţinând unui număr îngust de proprietari; 
restul terenurilor se află în proprietatea micilor gospodăriilor ţărăneşti (1.5 ha terenuri), 
majoritatea cărora nu s-au realizat ca întreprinderi comerciale, specializate pe producerea 
a câtevа (2-3) produse competitive, de calitate înaltă. Secundo, încercarea de a pune sub 
acelaşi acoperiş interesele agrarienilor şi a prelucrătorilor a eşuat: se presupunea că 
furnizorii de materie agricolă primă (colhozuri, sovhozuri) vor primi 50% din acţiunile 
întreprinderilor de prelucrare. Din cauza lipsei unui sistem stabil de funcţionare: 
producere – procurare – depozitare – procesare - livrare, au pierdut toţi. Astăzi, pe de o 
parte, întreprinderile din industria prelucrătoare (privatizate sau recreate) investesc 
mijloace financiare esenţiale în  restabilirea propriei baze de materie primă. Pe de alta 
parte, «noii» producători agricoli se confruntă în permanenţă cu problema punerii în 
circulaţie a produselor fabricate. Foarte des, ei sunt nevoiţi să accepte propunerile 
intermediarilor sau ale prelucrătorilor, care nu sunt întotdeauna corecte. 

În pofida schimbărilor evidente ale naturii proprietăţii şi ale formelor gospodăriilor din 
sectorul agrar al Moldovei, aspectele legate de stabilitatea şi eficienţa noului sistem de 
management rămân nesoluţionate. Problemele au rămas aceleaşi, variind între 
Concepţia-1991 şi Concepţia-2008: resursele financiare pentru modernizarea agriculturii, 
utilizarea raţională a terenurilor şi păstrarea gradului de fertilitate, lupta cu  speciile 
dăunătoare şi maladiile culturilor, asigurarea vandabilităţii sporite (orientare spre export) 
competitivităţii produselor, reînnoirea echipamentului şi aplicarea tehnologiilor avansate, 
dezvoltarea deservirii tehnice agricole, dezvoltarea socială a satului, etc. 

Deoarece se bazează pe  suportul ulterior al partenerilor externi în refacerea (!) şi 
dezvoltarea stabilă a sectorului agroalimentar al ţării, lor li se aminteşte adesea de 
responsabilitatea comună, care nu întotdeauna este împărtăşită echitabil şi de erorile 
comise legate de reformare. 

Transnistria a supravieţuit şi s-a afirmat ca „unitate” independentă în primii cinci ani de 
„autonomie”. Din cauza discuţiilor infinite despre funcţiile statului şi rolul proprietăţii 
private, strategia de dezvoltare „a fost dată uitării”. În consecinţă, abordarea anumitor 
sectoare ale economiei a fost una diferită: axarea pe un grup limitat de întreprinderi5, 
orientate spre export – aşa numitele «puncte» de dezvoltare şi contribuabili la buget. 

Din nefericire, CA a fost exclus din domeniul priorităţilor de stat, fiind privat de suportul 
acestuia. Ca rezultat, spălarea activelor circulante, reducerea eficienţei producerii şi 

                                                
4 Anuarul statistic al Republicii Moldova, Chişinău, 2002 
5 Boardul directorilor a reu it, cu sus inerea administra iei Transnistriei, să restabilească rela iile de 
parteneriat cu întreprinderile din anumite regiuni ale Rusiei, Ucrainei i Belarusului i să semneze 
acorduri de cooperare. 



creşterea sinecostului produselor livrate de producătorii agricoli şi întreprinderile 
prelucrătoare. Caracterul deschis al economiei Transnistriei a dezvăluit incapacitatea 
industriei alimentare de a fi competitivă, ceea ce a dus la mărirea importului de  produse 
alimentare în condiţii de facilităţi vamale. Participarea unor întreprinderi ale sectorului 
agrar în asigurarea „livrării bunurilor către teritoriile nordice” nu a influenţat asupra 
situaţiei în care se afla ramura. 

Către finele 1995, economia Transnistriei  a ajuns la limita unei crize financiare. Astfel, 
agricultura, anterior rentabilă (terenuri fertile, 48% din care – irigate), s-a pomenit într-o 
situaţie mai dificilă decât restul ramurilor economiei: pierderile pieţii de desfaceri, 
ruperea relaţiilor tradiţionale cu gospodăriile din dreapta Nistrului, datorii şi insuficienţa 
activelor circulante, lipsa echipamentului şi drept consecinţă, reducerea suprafeţelor de 
teren arabil, creşterea procentului de gospodării neprofitabile, descreşterea vandabilităţii 
sectorului agrar şi scăderea triplă a producerii. 

Situaţia critică din economie a impus autorităţile transnistrene să-şi schimbe atitudinea 
faţă de economie şi respectiv, faţă de agricultură. 

Începând cu 1997 a fost reiniţiată practica comenzilor de stat. Procurările se făceau în 
condiţii de pre-finanţare şi la preţuri mai înalte ca preţurile medii de piaţă.  

Întreprinderile CA au început să primească şi asistenţă financiară: credite de la Banca 
Centrală în baza garanţiilor oferite de state pentru procurarea POL, îngrășăminte şi 
echipament, plata cărora se făcea în natură. A fost iniţiat şi procesul de anulare şi 
restructurare a datoriilor la buget la toate nivelurile şi la fondul de pensii.6  

Treptat, a fost elaborată propria bază legislativă şi codul funciar inclusiv.  

Se pare că lansarea programului «Pământ» a stimulat realizarea reformelor în 
Transnistria: în raionul Râbniţa a fost făcut un experiment de transformare a colhozurilor 
în cooperative agricole. Reorganizarea  a avut loc în condiţii de atribuire (condiţionată) 
colhoznicilor a proprietăţii şi cotelor funciare, cu eliberarea certificatului respectiv. Astfel, 
proprietatea colectivă (de colhoz) s-a transformat într-una de tip cooperativă.7  

Peste un an, experienţa Râbniţei  a fost preluată şi de celelalte raioane ale Transnistriei.8 

Pentru recrearea lanţului producător – prelucrător, a fost luată decizia de a transmite o 
parte din acţiunile întreprinderilor prelucrătoare către producătorii agricoli.9 

Ulterior măsurilor de reorganizare au fost elaborate noi legi precum «Legea privind 
asistenţa gospodăriilor ţărăneşti/de fermieri»,10 « Legea privind plata pentru terenuri» şi a 
fost adoptat Conceptul cu privire la reformarea complexului agroindustrial. 

                                                
6 Hotărârea Guvernului RMN № 253 privind « deducerea amenzii la datoriile fa ă de  bugetul republican 

i local i fondul de pensii  pentru întreprinderile CA», 21.01.1999 Hotărârea Guvernului RMN № 174 
privind «restructurarea datoriilor întreprinderilor i gospodăriilor CA fa ă de bugetul i sistemul 
energetic republican»,», 04.06.1999 
7 Decretul pre edintelui № 8 privind «transformarea rela iilor de producere a întreprinderilor agricole  
din raionul Rîbni a, RMN», 08.01.1998 
8 Decretul pre edintelui № 390 «privind «reformarea ulterioară a întreprinderilor agricole i a 
întreprinderilor prelucrătoare ale CA al RMN», 26.10.1999 
9 Decretul pre edintelui № 136 privind «transformarea ????? 
10 Prin lege a fost instituit un sistem de  privilegii în vederea sus inerii creării i dezvoltării unor forme  
noi de gospodării. Ac iunea acestei legi nu se răsânde te în perioada în care legea RMN privind 
«impozitul agricol fix» (01.01.2004-01.01.2011) este în vigoare. 



În iunie 2002, după doi ani de discuţii, a fost adoptată una din legile fundamentale – 
Codul Funciar. Conceptul de bază a codului se axează pe ideea că pământul este 
proprietatea statului. Aceasta poate fi transmisă în folosinţă, posesiune, succesiune şi 
arendă doar  cetăţenilor RMN, care locuiesc în permanenţă pe teritoriul republicii. A fost 
stabilit fondul de rezervă al statului (15% din suprafaţa totală a terenurilor agricole), care 
este responsabil pentru atribuirea terenurilor persoanelor care intenţionează să fondeze 
gospodării ţărăneşti/de fermieri.11 

Legal au fost stabilite şi criteriile utilizării eficiente a terenurilor agricole – nivelul minim 
admis al recoltei şi responsabilitatea agenţilor economici pentru utilizarea neraţională a 
terenurilor, precum şi penalităţile sau retragerea (totală sau parţială)  a terenurilor 
utilizate ineficient ca ultimă pedeapsă.12 Totuşi, mişcarea fermieră nu a cunoscut o 
dezvoltare în condiţiile  în care economia şi sectorul agrar se aflau într-o situaţie dificilă. 
Au fost atestate cazuri când fermierii au refuzat şi au returnat statului terenurile, 
„deoarece condiţiile curente sunt un impediment în dezvoltarea gospodăriilor ţărăneşti”.  

Decizia cu privire la petrecerea unui referendum prin care avea să se introducă 
proprietatea privată asupra pământului (aprilie 2003 г.)13 a devenit continuitatea logică a 
privatizării în masă efectuată în industrie. Din cauza activismului minim al 
transnistrenilor, referendumul a eşuat. Însă, pentru accelerarea proceselor de privatizare 
în domeniul industriei, procedura de înregistrare a repartizării loturilor de teren se 
simplifică. 

În 2004 au fost adoptate: programul naţional de reformare a CA şi legile «Despre 
gospodăriile ţărăneşti/de fermieri)» şi «Despre fondul de rezervă al statului». În februarie 
2005, Conceptul privind introducerea proprietăţii private asupra terenurilor a fost 
propusă spre dezbateri. Conceptul a fost analizat minuţios atât de mass-media, cât şi de 
mediul de experţi. Însă, diferite ramuri ale puterii nu au ajuns la un numitor comun şi, ca 
urmare, procesul nu a avut o continuitate, iar întrebarea referitor la introducerea 
proprietăţii private asupra terenurilor a rămas deschisă. 

Şi totuşi, Transnistria a făcut alegerea majoră – terenurile au fost transmise 
producătorilor agricoli în arendă pe termen lung. Din anumite motive bine cunoscute, 
statistica transformărilor nu este atât de impunătoare ca cea a RM: au fost create 39 
cooperative agricole de producţie, 441 gospodării ţărăneşti şi 450 gospodării de fermieri. 
Dar, reorganizarea întreprinderilor agricole în condiţiile unei incertitudini a relaţiilor de 
proprietate nu a dus la schimbări esenţiale în sectorul agrar şi nici la sporirea eficienţei 
acestuia. «mecanismele existente de deţinere, utilizare şi dispunere a terenurilor 
limitează într-o anumită măsură utilizarea eficientă a acesteia, iar lipsa unui sistem de 
garanţii reduce atractivitatea investiţională a ramurii».14 Astăzi, mai mult de 20 de mii de 
ha de terenuri sunt practic neprelucrate. Aceasta semnifică faptul că întrebarea despre 
pământ şi utilizarea eficientă a acesteia este mai actuală în Transnistria decât în Moldova. 

 

                                                
11 Între 30 i 200 ha de terenuri agricole pot fi atribuite unei gospodării în folosin ă. 
12 Prevederi privind utilizarea eficientă (ra ională) a terenurilor agricole, 14.12.2000 
13 În timpul referendumului a fost pusă întrebarea referitor la dreptul legal de proprietate asupra 
pământului, cu posibilitatea de cumpărare-vindere a terenurilor într-un termen având o durată medie. 
14 Proiectul conceptului privind introducerea proprietăţii private asupra pământului, Ziarul «Transnistria», 
24.02.2005 



În relaţiile dintre Moldova şi Transnistria diferitele abordări ale proprietăţii asupra 
pământului s-au materializat în cazul Doroţcaia. «Enclava moldovenească»15 este unicul 
loc în Transnistria în care drepturile de proprietate asupra pământului sunt exercitate în 
conformitate cu legislaţia RM, dar în lipsa unei înregistrări la organele locale de 
conducere. Sătenii au fost foarte mult timp „prizonierii” poziţiilor incompatibile ale 
autorităţilor moldo-transnistrene. În octombrie 2004 a avut loc o coliziune a forţelor de 
ordine şi abia în aprilie 2006 părţile au reuşit să ajungă la un acord. Fermierii moldoveni 
au primit certificate transnistrene de înregistrare a drepturilor de folosinţă a terenurilor, 
cu termen de valabilitate - 1 decembrie 2009.  

Este evident faptul că azi, problema satului Doroţcaia a revenit pe agenda organelor 
responsabile de procesul de soluţionare a problemei transnistrene. 

În pofida unor astfel de abordări diferite faţă de problema proprietăţii asupra pământului, 
importantă atât pentru dezvoltarea agriculturii, cât şi pentru economie, transformările în 
sfera agrară din Moldova/Transnistria s-au confruntat cu dificultăţi politice şi economice, 
care au predeterminat caracterul incoerent şi necontinuu al reformelor.  

Pe de-o parte, procesul de adaptare dificilă la realitate şi la cerinţele pieţii a transformat 
esenţial atitudinile faţă de agricultură pe ambele maluri ale Nistrului. Iată care sunt aceste 
schimbări pozitive: 
 Reformarea relaţiilor funciare: introducerea proprietăţii private asupra terenurilor în 

Moldova şi atribuirea pământurilor ţăranilor cu dreptul de folosinţă pe viaţă sau 
utilizarea moştenită a cotei funciare – în Transnistria; 

 Privatizarea mijloacelor de producere şi atribuirea proprietăţii în natură ţăranilor; 
 Formarea şi extinderea sectorului individual bazat pe proprietatea privată; 
 Reorganizarea întreprinderilor agricole; 
 Crearea unui sistem de piaţă de cooperare a agenţilor economici  din agricultură şi 

industria prelucrătoare; 
 Divizarea comercială a ramurilor orientate spre export; 
 Crearea primelor întreprinderi şi asociaţii ale serviciului tehnic agricol. 
 
Pe de altă parte, acest progres pozitiv atât pentru Moldova, cât şi pentru Transnistria a 
fost afectat de  anumite circumstanţe negative: 
 macroeconomice: volumul producţiei agricole din Moldova constituie aproximativ 

70%, iar în Transnistria – aproximativ 30% din nivelul anului 1991. Reducerea cotei 
agriculturii în constituirea PIB-ului pentru Moldova (comparativ cu 2005, cu 7,5 
puncte procentuale) şi constant scăzută în Transnistria (mai puţin de 4%). Contribuţia 
ramurii la creşterea cumulativă a PIB a fost una redusă sau absentă. Volumul 
producţiei la valoarea adăugată brută per un angajat al sectorului agricol din 
Moldova/Transnistria este de zece ori mai mic decât în ţările dezvoltate. Conform 
clasificărilor FAO, din punct de vedere al asigurării securităţii alimentare, Moldova se 
referă la grupul de ţări expus unui grad sporit de risc; 

 creditare-financiare: accesul limitat la credite şi volumul insuficient de credite pe 
termen lung sau preferenţiale. În Moldova mecanismul de asigurare a riscurilor din 
sectorul agrar, incluzând securitatea recoltei şi culturilor perene se află abia la etapa 
de elaborare, iar în Transnistria, acesta lipseşte. Activitatea de investiţii în sectorul 
agrar se află într-o situaţie critică. Nivelul investiţiilor cunoaşte tendinţe stabile de 

                                                
15 Satele Doro caia, Co ni a, Pohrebea, Pîrîta, Cocieri, Vasilievca i Molovata Nouă se află sub 
jurisdic ia RM  



descreştere. Agricultura este domeniul în care se introduce cel mai mic capital în 
comparaţie cu economia în general; 

 economice externe: foarte des, calitatea producţiei agricole nu  corespunde 
standardelor internaţionale şi, ca urmare, ele practic lipsesc de pe cele mai importante 
şi competitive pieţe agricole. Produsele alimentare autohtone încep să dispară şi de pe 
piaţa internă. Mai mult decât atât, produsele agricole şi alimentare 
moldoveneşti/transnistrene aproape că lipsesc pe pieţele din Moldova sau 
Transnistria.  
Închiderea reciprocă a pieţelor  stimulează dezvoltarea schemelor clandestine de 
realizare a operaţiunilor de import-export. Grupele de bază de produse alimentare 
care «migrează» de pe un mal pe altul sunt: din Moldova - produse vinicole, produse 
de tutungerie, seminţe de floarea soarelui, carne şi lapte, iar din Transnistria – carne şi 
peşte importat cereale, făină, nutreţuri combinate, produse alcoolice. 

 Creşterea preţului la produsele alimentare importate: datele statistice au fixat o sporire 
a costurilor indicatorilor de import a produselor alimentare  în comparaţie cu 
volumurile fizice. Actualmente, Moldova şi Transnistria au devenit importatoare nete 
de produse alimentare; 

 ecologice: utilizarea în scopuri agricole a resurselor funciare este foarte sporită: mai 
mult de 50% din suprafaţa totală a Moldovei este ocupată de terenuri arabile. În acest 
caz, Moldova este depăşită de Ucraina şi Bangladeş: indicatorul mediu pentru ţările 
europene constituie 25.6%, iar în ţările dezvoltate — 11.8%.  
S-a remarcat o reducere dezastruoasă a fertilităţii solului, iar în prezent, intensitatea 
proceselor de eroziune este una din cele mai înalte din Europa. 
Şi în Moldova, şi în Transnistria, structura suprafeţelor  însămânţate este puţin 
variată: culturile cerealiere şi tehnice ocupă mai mult de 80% din totalul suprafeţelor 
date, ceea ce a dus la stabilirea unei agriculturi cu structură tipică anilor 50 ai 
secolului trecut; 

 sociale: scăderea nivelului de trai în regiunile rurale, comparativ cu cel din urbe, 
scăderea natalităţii şi sporirea fenomenului de îmbătrânire al populaţiei rurale, 
scăderea numărului de persoane angajate, şomajul (inclusiv şomajul tehnic). Salariul 
lunar mediu din agricultură pentru Moldova/Transnistria constituie un pic mai mult 
decât jumătate din salariul mediu minim din ţările Europene. Acestea au dus la 
apariţia fenomenului migraţiei de muncă în masă.  
În contextul nivelului foarte înalt de educaţie al populaţiei rurale, nivelul profesional 
este în descreştere şi aceasta are un impact negativ asupra  capacităţii populaţiei 
rurale de a se adapta la condiţiile schimbătoare ale pieţii muncii. 
Infrastructura regiunilor rurale se află într-o situaţie deplorabilă. Criza socială 
continue să afecteze cadrul rural.  

 
De aceea sarcinile menţionate în propriile strategii şi programe sunt similare: renaşterea 
satului, crearea (!) unui CA stabil, competitiv, dinamic, orientat spre export, care ar 
asigura securitatea alimentară a ţării. 
Imaginea generală despre dinamica dezvoltării sectorului agrar al Moldovei şi 
Transnistriei prezintă totalitatea indicatorilor de bază ai activităţii ramurii  (vezi tabel 1). 

 

 



Tabel 1.  
Indicatorii principali ai activităţii sectorului agrar al Moldovei şi Transnistriei   

 

 
Sursa: Anuarul statistic al RM, Chişinău, 2009; Anuarul statistic al RMN, Tiraspol, 2009 

Se pare că agricultura Moldovei/Transnistriei a trecut prin cea mai dificilă perioadă a 
crizei. Dar încă este mult de lucru. În primul rând, se cere a asigura proprietarilor garanţia 
drepturilor lor de proprietate asupra pământului, alegerea formei şi tipului de gospodărie. 
În al doilea rând, se cere a intensifica acţiunea mecanismelor economice, care ar stimula 
consolidarea terenurilor agricole, concentrarea acestora în mâinile celor mai buni 
producători agricoli. În al treilea rând, se cere a orienta afluxul de resurse financiare spre 
agricultură şi de a garanta investitorilor un lucru eficient. În al patrulea rând, se cere a 
dezvolta infrastructura agricolă. 
 
Este evident că actualmente, proprietatea este una din cele mai sensibile şi 
dureroase probleme, nu doar pentru sectorul agrar, ci și pentru relaţiile moldo-
transnistrene în general.   
 
Incertitudinea ce domină relaţiile de proprietate asupra terenurilor şi lipsa garanţiilor 
interne şi internaţionale de exercitare a dreptului de folosire a terenurilor constituie un 
impediment grav în dezvoltarea agriculturii în Transnistria. Aceasta este o problemă cu 
care se confruntă reprezentanţii agrobusinessului din marile regiuni, precum şi cei din 
întreprinderile mici şi mijlocii. 

Totuşi, este absolut necesar a lua în consideraţie şi «pericolul» introducerii pripite în 
Transnistria a proprietăţii private asupra pământului.  

Recunoaşterea constituţională (juridică) şi asigurarea echităţii  tuturor formelor de 
proprietate este imperială, dar insuficient pentru realizarea lor eficientă, practică şi justă. 
Luând în consideraţie că terenurile agricole reprezintă mai mult de 75% din teritoriul 
Transnistriei, acest aspect va fi abordat cu precauţie. 

Astfel, la început, se propunea de „a recunoaşte şi de a legaliza”, prin proiectul 
Conceptului privind introducerea proprietăţii private asupra pământului (2005), în 
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RM
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RM
 

RMN
 Tempoul creşterii producţiei agricole

(1991=100%) -27.5 -58.4 -44.3 -78.9 -35.5 -88.7 -35.3 -77.2

Numărul gospodăriilor (sf. anului, un.) 1037 107 873 150 1524 400 1719 431 
Procentul gospodăriilor ineficiente, % 28.1 1.9 55.9 50.0 48.5 29.0 37.8 35.5

Costul adăugat per angajat, dolari 
SUA 648 0.01 427 54 913 1207 1784 3530 

În  %  în raport cu media pe economie 73.3 1.3 57.4 5.8 48.0 43.5 49.1 61.5

Numărul mediul anual al angajaţilor, mii 710 53 766 38 537 16 389 11 
Procentul din numărul mediu al populaţiei active, % 42.8 21.7 50.6 18.8 40.7 9.4 31.1 6.6 

Salariul mediu lunar, dolari SUA 20.2 12.0 16.2 11.0 42.4 61.7 60.3 51.3

În  %  în raport cu media pe economie
 

65.6 46.2 61.7 34.4 56.4 52.1 53.2 51.3

2008

 

1995 2000 2005 



calitatea sa de sprijin legislativ practic al reformei, toate documentele sovietice elaborate 
până în 1990, cu privire la inventarierea, evaluarea şi înregistrarea terenurilor».16 

Putem însă afirma că până la luarea deciziei juridice şi introducerii modificărilor 
constituţionale, reforma deja era sortită eşecului şi putea doar să intensifice tensiunea 
socială pe ambele maluri ale Nistrului. Motivul este evident – nu există nici o informaţie 
cu referire la pământ: cine, unde şi cum o foloseşte. De asemenea, nu se cunoaşte 
calitatea actuală a solului. Concluzia este una – toate activităţile petrecute, indiferent de 
calitatea principiilor şi mecanismelor care vor fi aplicate, nu vor avea succes deoarece se 
vor baza pe o evaluare eronată (veche de mai bine de 20 de ani!) a costului cadastral al 
pământului.  

Experienţa RM şi nu numai, demonstrează faptul că introducerea şi exercitarea eficientă a 
dreptului de proprietate privată asupra pământului şi  recunoaşterea pământului ca un 
produs, trebuie să fie consolidată prin crearea unor proceduri unice, inclusiv a unui 
sistem cadastral unic, a mecanismelor de protecţie împotriva transferului terenurilor 
agricole în alte categorii de folosire, etc.  

Deoarece în condiţiile de relaţii de piaţă evidenţa calităţii terenurilor agricole capătă o 
altă semnificaţie, este necesară evaluarea solurilor. Mai mult ca atât, conform opiniei 
specialiştilor, evaluarea reprezintă un indicator important al culturilor agricole în cadrul 
sistemului de folosinţă şi de deţinere a pământului, referitor la utilizarea raţională a 
fondului funciar, intensificarea factorilor economici şi a responsabilităţii faţă de 
reabilitarea acestei bogăţii naţionale de o valoare incontestabilă. 

Dar tehnic este imposibil de a satisface cererea potenţialilor deţinători de terenuri legate 
de primirea documentelor care ar demonstra dreptul de proprietate asupra loturilor în 
natură, în lipsa unui cadastru juridic modern, asigurat cu baze de date. În cazul RM, 
înregistrarea drepturilor de proprietate ar necesita aproximativ 35 de ani, în cazul în care 
asigurarea tehnică lipseşte.17 

La realizarea acestei activităţi majore şi costisitoare, Transnistria ar putea fi asistată de 
specialiştii de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a RM, precum şi partenerii externi 
pentru dezvoltare. Grupul de lucru în agricultură ar putea iniţia discuţii şi ar putea 
elabora abordări reciproc avantajoase pentru modelul viitorului proiect. 

Bineînţeles, este iraţional de a amâna problema. Ea trebuie soluţionată doar printr-un 
dialog constructiv dintre Moldova şi Transnistria.  

„Îngheţarea” situaţiei doar va intensifica conflictul dintre economii  («cazul Doroţcaia»).  

În afară de aceasta, populaţia şi agenţii economici de pe malul drept şi stâng deja au fost 
puşi într-o situaţie „inegală”: primii au fost privaţi de posibilitatea legală de a arenda 
terenuri în Transnistria, iar cei din urmă, cetăţenii RM, deja au posibilitatea de a procura 
legal terenuri în Moldova.  

Un alte aspect tehnic strâns legat de calitatea sistemului cadastral este efectuarea 
recensământului în agricultură. 

Acesta este necesar pentru evaluarea obiectivă a potenţialului complexului agricol, ceea 
ce va permite utilizarea mai precaută a resurselor financiare, investiţionale sau de alt tip  
pentru dezvoltarea eficientă a ramurii. 
                                                
16 Proiectul conceptului privind introducerea proprietăţii private asupra pământului, Ziarul «Transnistria», 
24.02.2005 
17 I.T. Gu u «Republica Moldova: economia perioadei de tranzi ie», Chi inău, 1999, p. 216 



Din cauza cheltuielilor financiare importante şi a lucrărilor legate de realizarea 
recensământului, în spaţiul CSI, recensământul în agricultură a fost efectuat doar în 
Kirghistan, Georgia, Azerbaijan, Rusia şi Kazahstan.  

În 2010, recensământul agricol se va petrece şi în Moldova, în cadrul programului ONU 
pentru agricultură şi recensământul general în agricultură.18 Lucrările de pregătire au 
durat mai mult de 3 ani şi a fost necesară o sumă de aproximativ 600 mii de dolari SUA.19 
Lucrările de realizare a recensământului vor fi acoperite din mijloacele bugetului de stat 
(1.7 mln. dolari) şi a unui grant acordat de Suedia (6.7 mln. dolari).20 Termenul estimat de 
finisare a lucrărilor este 2012.  

Se pare că şi această întrebare (efectuarea recensământului agricol în Transnistria) poate 
fi inclusă pe agenda grupului de lucru în agricultură. În cazul unei soluţii pozitive, se 
poate de aplicat experienţa, chestionarul, metodologia şi pot fi implicaţi specialiştii 
Biroului Naţional de Statistică al RM.  

Se poate presupune că durata, dar şi costul perioadei de pregătire se vor reduce 
considerabil.  

Ceea ce se doreşte a sublinia este însă faptul că indiferent dacă administraţiile ajung la o 
înţelegere sau nu, populaţia şi economia sunt acele, care în ultimă instanţă, au de suferit.  

«Mai bine un vecin aproape, decât un frate departe», - acest proverb al lui Solomon are 
aproape 3000 ani. 

 

 

 
 

                                                
18 Ultimele recensăminte din sectorul agricol al Moldovei: planta ii multianuale – 1994, animale -1992 

i suprafe e cultivate - 1985. 
19Hotărârea Guvernului RM № 992 privind «aprobarea planului de măsuri privind desfă urarea 
recensământului agricol», MO № 146-148, 14.09.2007 
20 http://www.moldova.ru/index.php?tabName=articles&owner=19&id=5112 


