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SUMMARY
The article demonstrates the use of land resources in different countries and their manage-

ment. This article analyzes some directions for the improvement of land management resour-
ces in global economy.
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Cuvântul „resurse” îşi are originea în lim-
ba franceză, de la cuvântul ressources, care 
include următoarele sensuri: mijloace, sto-
curi, posibilităţi, surse. [4, p. 442]

Tipurile principale de resurse includ: 
- materiale (mijloace şi obiecte de mun-

că);
- financiare;
- umane (populaţia aptă de muncă);
- naturale (resurse minerale, pământ, 

apă);
- energetice (combustibil, energie electri-

că);
- economice (mijloace de asigurare a pro-

ducţiei) ş. a. [5, p. 333]
În prezentul articol vor fi examinare re-

sursele funciare. Resursele funciare sau 
pământul reprezintă cea mai mare parte a 
averii naţionale şi aparţine poporului care 
îl prelucrează. Este folosit în toate ramurile 
economiei naţionale. Folosirea lui efecti-
vă constituie condiţia de bază a dezvoltării 
agriculturii. În agricultură, resursele funciare 
îndeplinesc două funcţii:

a) este mijloc de producţie, cu ajutorul 
căruia omul influenţează asupra culturilor 
agricole;

b) este un obiect de muncă, asupra căruia 
omul influenţează în procesul de producţie.

Gestionarea resurselor funciare cuprin-
de un spectru larg de relaţii publice: sociale, 
economice, juridice, ecologice şi alte tipuri 
de gestionare. Din această cauză gestiona-
rea resurselor funciare  reprezintă o acţiune 
sistematică, conştientă şi strict direcţionată 
a statului şi a societăţii cu privire la relaţiile 

funciare. Această acţiune se bazează pe cu-
noaşterea legităţilor economice în scopul 
asigurării funcţionării resurselor funciare ale 
ţării într-un mod raţional şi eficient. Prin uti-
lizare eficientă a pământului se subînţelege 
cel mai eficient mod (din punctul de vedere 
al asigurării necesităţilor statului şi ale soci-
etăţii) de utilizare a pământului, ţinând cont 
de condiţiile naturale, economice, sociale şi 
politice concrete în conformitate cu princi-
piile existente ale interacţiunii societăţii cu 
natura.

În cadrul interacţiunii societate-natură se 
pot evidenţia următoarele aspecte ale folosi-
rii raţionale a resurselor funciare:

- natural-biologic, legat de studierea 
funcţionării pământului ca o componentă a 
complexului natural şi mediu ambiant pen-
tru floră şi faună;

- social-economic, ce reflectă influenţa 
proceselor sociale şi a politicii de stat asu-
pra utilizării pământului, relaţiilor publice de 
producţie, ce formează partea economică a 
utilizării pământului ca resursă;

- tehnologică, legată de studierea acţiu-
nii tehnice asupra pământului, tehnologia 
folosirii acesteia, legătura dintre folosirea 
raţională a resurselor funciare şi progresul 
tehnico-ştiinţific;

- de drept sau juridic, legat de studierea 
importanţei activităţii legale a statului în or-
ganizarea şi punea în aplicare a utilizării raţi-
onale a resurselor funciare.

Pornind de la aceste aspecte, gestiona-
rea resurselor funciare reprezintă un sistem 
complex şi organizat. Acesta cuprinde mai 
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multe metode şi mijloace, fiind obiectul de 
studiu al diverselor ştiinţe, incluzând mai 
multe aspecte, cum ar fi:

- politic, ce asigură executarea obiecti-
velor social-politice, economice şi ecologice 
alte statului privind folosirea raţională a re-
surselor funciare;

- administrativ - de conducere, legat de 
formarea sistemului organelor de control 
municipale şi generale de stat ale resurselor 
funciare, distingerea competenţei acestora, 
organizarea executării funcţiilor convenite 
de comun acord;

- de drept, ce asigură folosirea raţională şi 
protecţia pământului în baza normelor lega-
le, stipulate în legislaţie;

- ştiinţific, legat de dezvoltarea recoman-
dărilor ştiinţific argumentate cu privire la 
administrarea resurselor funciare, luând în 
considerare realizările progresului tehnico-
ştiinţific;

- economic, ce determină condiţiile folo-
sirii eficiente a resurselor funciare;

- de implementare, legat de dezvoltarea 
şi realizarea pârghiilor economice şi sociale, 
a stimulentelor şi activităţilor privind utiliza-
rea raţională şi protecţia resurselor funciare.

Din această cauză, administrarea resur-
selor funciare este rezultatul unei combina-
ţii dintre factorii obiectivi şi subiectivi. [3, p. 
34-35]

Resursele funciare reprezintă nu numai 
bază teritorială, spaţială şi naturală de am-
plasare a etnicului unei societăţi, dar şi un 
obiect de conducere ecologic şi economic. 
Dezvoltarea actuală a economiei mondia-
le demonstrează că, în condiţiile moderne, 
economia reglementată de piaţă necesită 

o administrare de stat a resurselor funciare, 
care va asigura respectarea legislaţiei funcia-
re şi civile în asociere cu independenţa eco-
nomică a subiecţilor de utilizare a pământu-
lui.

La caracteristicile de bază ale resurselor 
funciare de stat, în afară de suprafaţă, se 
atribuie densitatea populaţiei pe unitate de 
suprafaţă şi familiaritatea ei, precum şi exis-
tenţa resurselor minerale naturale.

Clasificarea resurselor funciare este de-
terminată de următoarele categorii de pă-
mânturi:

a) resursele funciare ale întreprinderilor 
agricole, organizaţiilor, precum şi ale cetă-
ţenilor, adică teritoriile, utilizate, în primul 
rând, pentru necesităţile agriculturii. În ulti-
mii ani, sunt evidenţiate şi pământurile din 
componenţa gospodăriilor de fermieri ş. a. O 
atenţie deosebită se acordă terenurilor agri-
cole, care includ: terenuri arabile, grădini, li-
vezi, plantaţii de viţă de vie, fâneţe şi păşuni;

b) fondul funciar forestier include terito-
riile, acoperite de păduri sau fără vegetaţie, 
însă destinate restabilirii pădurilor;

c) fondul funciar acvatic cuprinde terito-
riile ocupate de lacuri, gheţari, mlaştini (cu 
excepţia zonelor de tundră), construcţii hi-
drotehnice, precum şi pământurile, selecta-
te pentru bazine hidrografice, magistrale şi 
colectoare;

d) fonduri funciare, aflate în gestionarea 
administraţiilor municipale, orăşeneşti şi ru-
rale, precum şi teritoriile ce se află în limita 
hotarelor localităţilor, dar şi terenurile trans-
mise spre gestionare administraţiei raionale;

e) terenurile industriei, transporturilor şi 
altor destinaţii, ce includ teritorii, acordate 

Categorie de teren Suprafaţa, km2 Pondere, %

Teren arabil 17 938 53%

Culturi cerealiere 4 738 14%

Păşuni 4 400 13%

Păduri şi teren forestier 3 046 9%

Altele 3 723 11%

Total fond funciar 33 845 100%

Tabelul 1. Repartizarea fondului funciar al Republicii Moldova pe categorii în anul 2011

Sursa. Elaborat de către autor în baza datelor Recensământului agricol.
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pentru întreprinderi, asociaţii şi diverse or-
ganizaţii pentru realizarea obiectivelor spe-
ciale (producţie industrială, transporturi, te-
lecomunicaţii etc.);

f ) terenurile pentru protecţia mediului 
ambiant includ teritorii cu diverse obiective 
şi complexuri protejate de stat, ce au impor-
tanţă ştiinţifică, estetică, recreativă şi curati-
vă;

g) fondurile funciare de rezervă repre-
zintă terenurile, care nu sunt transmise în 
proprietate, gestionare, folosire sau arendă 
pentru persoane fizice şi juridice, precum şi 
terenurile, dreptul de proprietate, gestiona-
re sau utilizare al cărora a expirat în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare. [4, p. 81-94]

În baza datelor din tabelul 1 se poate evi-
denţia următorul fapt: în anul 2011, în Repu-
blica Moldova cota majoră din fondul funciar 
global al ţării o constituie terenul arabil, con-
stituind 53% sau 17 938 km2, iar cea mai mică 
pondere o deţin pădurile şi terenul forestier, 
constituind doar 3 046 km2 sau 9% din total.

Factorii principali, care afectează în pre-
zent dezvoltarea agriculturii Moldovei, sunt:

1. Efectele apărute în rezultatul destrămă-
rii fostei Uniuni Sovietice, haosul economic şi, 
în special, cel din sectorul bancar de la mijlo-
cul anilor ’90, precum şi schimbarea completă 
a structurilor de comercializare şi marketing 
ale fostei U.R.S.S.

Fiind o ţară care se află la intersecţia dintre 
Est şi Vest, Moldova a avut şi, de fapt, continuă 
să dispună de avantaje faţă de alte ţări. Aceste 
avantaje derivă din accesul ţării noastre la pie-
ţele agricole ale C.S.I., caracterizate printr-o 
creştere rapidă.

2. Producţia agricolă din Moldova a su-
ferit un declin dramatic la finele anilor ’80 şi 
în anii ’90 ai secolului trecut. Acest declin a 
afectat toate sectoarele de producţie, iar ex-
porturile au scăzut cu peste 50% comparativ 
cu anul 1985. Totuşi perioada de postprivati-
zare, care a început în 2000, s-a caracterizat 
printr-o creştere mică, dar semnificativă a 
producţiei, cu un spor de la 3% până la 7% 
anual. Deşi modestă în comparaţie cu poten-
ţialul agriculturii Moldovei, această creştere 
a fost una foarte încurajatoare pentru dez-
voltarea ulterioară a ramurii.

3. Pentru a valorifica întregul potenţial al 
agriculturii Moldovei şi a atinge o producti-
vitate înaltă, este necesară abordarea unui 
şir de probleme:

a) reînnoirea plantaţiilor de vii şi livezi 
prin plantarea soiurilor noi şi aplicarea unor 
tehnologii avansate;

b) restabilirea sistemelor de irigare mo-
derne eficiente, dezvoltarea tehnologiilor 
de producere a răsadului pentru dezvoltarea 
legumiculturii;

c) modernizarea industriei de prelucrare 
a produselor agricole şi a industriei alimen-
tare, inclusiv a depozitelor frigorifice de păs-
trare, sporirea capacităţii lor de păstrare.

4. Moldova a reuşit să privatizeze majori-
tatea bunurilor sale agricole, inclusiv terenu-
rile agricole, dar totuşi creşterea economică 
a ţării este condiţionată de trei factori:

a) încurajarea fluxului stabil de investiţii de 
capital în sectorul agricol atât interne, cât şi 
externe. Acest proces abia a început şi nici pe 
departe nu este suficient pentru a satisface po-
tenţialul de creştere a agriculturii Moldovei;

Tabelul 2. Dinamica volumului producţiei agricole în Republica Moldova (anii 2001-2011)

Sursa. Elaborat de către autor în baza datelor Anuarului Statistic al Republicii Moldova  pentru anul 2011.

Indici 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

faţă de 
2000, 
%

106,4 110,1 95,2 115,8 116,0 114,7 88,2 116,5 105,3 113,6 118,7

faţă de 
anul 
prece-
dent

106,4 103,4 86,4 115,8 100,8 98,9 76,9 132,1 90,4 107,9 104,6
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b) adoptarea politicilor guvernamentale 
sănătoase pentru atragerea investiţiilor în 
sectorul agrar şi conştientizarea de către au-
torităţile guvernamentale a inadmisibilităţii 
impunerii restricţiilor privind activitatea pro-
ducătorilor, prelucrătorilor sau exportatori-
lor de produse;

c) restabilirea legăturilor puternice de 
piaţă cu ţările C.S.I., în special cu piaţa Rusiei, 
la moment caracterizată prin cea mai înaltă 
creştere din lume. [2, p. 154]

După cum am menţionat anterior, pro-
ducţia agricolă are un rol important în eco-
nomia ţării. Din această cauză, vom începe 
analiza sectorului agrar al Republicii Moldo-
va cu examinarea dinamicii volumului pro-
ducţiei agricole pentru o perioadă de 11 ani.

Datele tabelului 2 ne demonstrează ur-
mătoarele: volumul producţiei agricole al 
Republicii Moldova în perioada anilor 2001-
2011 a cunoscut o dinamică neuniformă. În 
cazul indicilor calculaţi în cotă procentuală 
faţă de datele anului 2000, cota a atins va-
loarea maximă în anul 2011, constituind 
118,7 puncte procentuale, iar valoarea mi-
nimă în anul 2007 fiind doar 88,2 %. Ana-
lizând volumul producţiei globale în mă-
rime procentuală faţă de valoarea anului 

precedent, se observă că punctul maxim 
al dinamicii producţiei a fost atins în anul 
2008, constituind 132,1 puncte procentuale, 
iar pragul minim a fost de 76,9%, obţinut în 
anul 2007.

Derularea efectivă a procesului de tran-
ziţie la economia de piaţă prin schimbarea 
proprietăţii de stat cu cea privată depinde, 
în mare măsură, de modalitatea privatizării 
utilizate.

Studierea diversităţii formelor şi obiecti-
velor propuse spre rezolvare de acest feno-
men ne va permite să apreciem mai adecvat 
aportul şi aspectele economice şi sociale în 
rezolvarea problemelor apărute în perioada 
de tranziţie la economia de piaţă. 

În urma analizei datelor din tabelul 3, 
poate fi constatat faptul că într-o perioadă 
de 10 ani (anii 2002-2011) în Republica Mol-
dova a fost înregistrată o tendinţă nesem-
nificativă de micşorare a suprafeţei terenu-
rilor agricole aflate în proprietate publică 
(de la 27,28% până la 26,21%) în favoarea 
terenurilor din sectorul privat (de la 72,7% 
până la 73,79). În acest mod, suprafaţa tota-
lă a terenurilor agricole aflate în proprietate 
publică constituie mai puţin de o treime din 
suprafaţa totală.

Tabelul 3. Dinamica suprafeţelor agricole după forma de proprietate 
în  Republica Moldova  (anii 2002-2011)

Sursa. Elaborat de către autor în baza datelor Anuarului Statistic al Republicii Moldova pentru anul 2011.

Anii, 
la 01.01

Toate formele 
de proprietate, 
mii ha

publică privată

mii ha % mii ha %

2002 2 538,7 692,7 27,28 1 846,0 72,72

2003 2 533,8 692,0 27,31 1 841,8 72,69

2004 2 528,3 684,5 27,07 1 843,8 72,93

2005 2 521,6 678,8 26,92 1 842,8 73,08

2006 2 518,2 674,9 26,80 1 843,3 73,20

2007 2 511,8 667,3 26,57 1 844,5 73,43

2008 2 506,2 664,0 26,49 1 842,2 73,51

2009 2 503,6 660,5 26,38 1 843,1 73,62

2010 2 501,1 657,1 26,27 1 844,0 73,73

2011 2 498,3 654,7 26,21 1 834,6 73,79
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Analizând datele din tabelul 4, se obser-
vă că din suprafaţa terenului agricol, cea 
mai mare cotă o deţine terenul arabil, ce 
constituie circa 72% în toată perioada ani-
lor 2009-2011. În această perioadă, majori-

tatea indicatorilor au cunoscut o dinamică 
negativă, în acelaşi timp au sporit supra-
feţele de pârloagă, de la 23 mii ha în anul 
2009 până la 34,2 mii ha în 2011, adică de 
la 0,92% la 1,37%. 

Concluzii. Resursele funciare repre-
zintă nu numai bază teritorială, spaţială 
şi naturală de amplasare a etnosului unei 
societăţi, dar şi un obiect de conducere 
complex social, ecologic şi economic. Dez-
voltarea actuală a economiei mondiale 
demonstrează că, în condiţiile moderne, 
economia reglementată de piaţă necesită 
o administrare de stat a resurselor funciare, 

care va asigura respectarea legislaţiei fun-
ciare şi civile în asociere cu independenţa 
economică a subiecţilor de utilizare a pă-
mântului. 

Utilizarea experienţei ţărilor cu econo-
mie dezvoltată poate oferi un ajutor sub-
stanţial în formarea şi dezvoltarea relaţiilor 
funciare în Republica Moldova la realizarea 
reformelor economice.

Tabelul 4. Structura fondului funciar după modul de folosinţă în 
Republica Moldova pentru anii 2009-2011

Sursa. Elaborat de către autor în baza datelor Anuarului Statistic al Republicii Moldova pentru anul 2011.
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Tipuri 
de 
terenuri

Suprafaţa, mii ha Structura, %

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Terenuri 
agricole, 

dintre care:
2 503,6 2 501,1 2 498,3 100 100 100

- teren arabil 1 820,5 1 816,7 1 812,7 72,71 72,74 72,56

-plantaţii 
multianuale, 

dintre care:
303,0 301,0 298,8 12,10 12,03 11,96

     - livezi 133,5 132,5 133,3 5,33 5,30 5,34

     - vii 155,7 153,5 149,6 6,22 6,14 5,99

- păşuni 354,7 352,1 350,4 14,17 14,08 14,02

- fâneţe 2,4 2,2 2,2 0,09 0,08 0,09

- pârloagă 23,0 29,1 34,2 0,92 1,16 1,37


