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 Rezumat  

Studiul a fost realizat în perioada 2018-2019 în cadrul Strategiei Naționale de Implicare în soluționarea 

problemelor Pământului, susținut de Coaliția Funciară Internațională. Studiul se bazează pe analiza situației 

existente a erorilor din  raionul Drochia. În pofida faptului că au trecut aproape 30 de ani de la începerea 

privatizării, în raionul Drochia în unele localități încă nu au fost realizate măsurările masive, iar unde au fost 

realizate există multe erori cu care se confruntă proprietarii de terenuri. Astfel, este necesar să se realizeze acțiuni 

urgente de soluționare a problemelor. 
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INTRODUCERE  

Procesul de privatizare a terenurilor agricole a avut loc în două etape între anii 1990 și 2001. Ca 

urmare, pe baza titlurilor de proprietate, populația rurală a primit în proprietate privată terenuri agricole. 

Deși terenurile au fost distribuite corect, majoritatea parcelelor s-au dovedit a fi mici, iar proprietatea - 

fragmentată. Principalele realizări ale Programului național funciar au fost: crearea unui cadru 

instituțional al unităților cadastrale, înființarea unui sistem informațional cadastral și privatizarea a 98% 

din terenurile agricole care au făcut obiectul privatizării  

 

MATERIALE ȘI METODE  

Studiu s-a realizat în baza datelor administrației publice locale, precum și vizitarea și chestionarea 

unui eșantion reprezentativ ale autorităților locale și fermierilor. Spectrul de metode utilizate pentru 

identificarea percepțiilor și barierelor a fost selectat  pentru a obține date cantitative au fost următoarele: 

interviuri semi-structurate, discuții în grupuri focale, plimbări transversale și analiza SWOT. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII  

În unele dintre localitățile raionului au fost realizate măsurările masive, iar în altele încă urmează 

a fi făcute, iar procentul de erori acolo unde măsurările au fost făcute, sunt diferite, dar și problemele 

diferă. Astfel, în satul Pelinia sunt 4500 de proprietari a terenurilor agricole și circa 30% se confruntă cu 

următoarele probleme: 

1. Sunt cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în numele sau prenumele proprietarilor de 

teren; 

2. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul; 

3. Sunt terenuri, case care nu sunt înregistrate în baza de date Cadastru, 

4. Sunt cazuri când este greșită înregistrată destinația terenului, de exemplu: fondul apei în loc 

de teren agricol. Din aceasta cauza sunt litigii între Apele Moldovei și APL. 

5. Dimensiunile unor terenuri în natură nu corespund celor indicate în titlurile de proprietate; 

6. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în perdele forestiere și pe drumuri; 

7. Nu a fost efectuată măsurarea masivelor unde-s pășuni și perdele forestiere;  

8. Există un caz când terenul a fost înregistrat, dar cadastru a refuzat să facă delimitarea, deoarece 

înregistrarea a fost efectuată în baza Legii cadastrului bunurilor imobile. 
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În comună Șuri sunt 3800 de proprietari a terenurilor agricole și circa 20%  se confruntă cu 

următoarele probleme: 

1. Sunt cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în numele sau prenumele proprietarilor de 

teren; 

2. Dimensiunile unor terenuri în natură nu corespund celor indicate în titlurile de proprietate; 

3. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul, 

4. Sunt terenuri, case care nu sunt înregistrate în baza de date Cadastru, 

5. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar 

terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc; 

6. Sunt câmpuri unde nu sunt drumuri între cotele proprietarilor și din acest considerent 

proprietarii n-au acces la pământul lor. 

 

În satul Chetrosu  sunt 3200 de proprietari a terenurilor agricole și circa 15%  au diferite erori. 

Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme: 

1. Sunt cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în numele sau prenumele; 

2. Terenurile în natură sunt cu demisiuni mai mici sau mai mari decât cele indicate în titlurile 

de proprietate; 

3. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar 

terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc; 

4. Nu sunt înregistrate grădini conform articolul 11 

5. Terenuri agricole la unii proprietari au nimerit în fâșii sau drumuri; 

6. Nu a fost efectuată delimitare terenurilor între proprietatea privată și proprietatea publică. 

 

În satul Popeștii de Sus sunt 1150 de proprietari a terenurilor agricole și circa 20%  se confruntă 

cu următoarele probleme: 

1. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul, 

2. Dimensiunile unor terenuri în natură nu corespund celor indicate în titlurile de proprietate;  

3. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar 

terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc; 

4. Este un caz când întreg câmpul după grafică este amplasat cu câțiva zeci de metri greșit într-

o parte și evident titlurile respective nu corespund; 

5. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în drum; 

6. Sunt cazuri când terenurile nu sunt înregistrate în baza de date Cadastru, 

7. Sunt litigii privind delimitarea terenurilor între Apele Moldovei și APL. 

 

În satul Moara de Piatra  nu au fost efectuate măsurările masive. Totodată proprietarii de terenuri se 

confruntă cu următoarele probleme: 

1. Oameni nu știu unde sunt amplasate terenurile lor, dar majoritatea terenurilor sunt date în 

arenda la lideri care lucrează terenurile menționate; 

2. Sunt multe erori legate de terenurile unde sunt amplasate casele; 

 

În comună Baroncea sunt 1222 de proprietari ai terenurilor agricole și circa 20%  se confruntă cu 

următoarele probleme: 

1. Sunt cazuri când grafica întregului masiv nu este poziționată corect și din această cauză sunt 

suprapuneri cu unele masive din satele vecine; 

2. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar 

terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc; 

3. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în drum; 



4. Casele și grădinile (articolul 11) nu au fost înregistrate la Cadastru și nu au fost eliberate titluri 

de proprietate pe ele. 

 

În comuna Pervomaiscoe sunt 1050 de proprietari a terenurilor agricole, totodată  nu au fost 

efectuată măsurare masivă. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme: 

1. Măsurările masive nu au fost efectuate și oameni nu știu unde sunt amplasate terenurile 

lor, dar conflicte nu au fost deoarece majoritatea terenurilor sunt date în arenda la lideri 

care prelucrează terenuri menționate; 

2. Oameni nu au titluri de proprietate; 

3. Fîșii forestiere, pășuni nu sunt înregistrate în baza de date cadastru; 

 

Primăria are în proprietate 3 iazuri, care sunt date în arenda la agenți economici. În sat există o 

tradiție - înainte de sărbători, sătenii strîng gunoiul și înnobilează străzile din sat, așa că satul este foarte 

bine întreținut. Totodată satul dispune de o gunoiște neautorizată. Deșeurile sunt colectate de la oameni 

odată pe săptămână cu ajutorul tractorului arendat. 

 

În satul Antoneuca sunt 235 de proprietari a terenurilor agricole, dar nu au fost efectuate 

măsurările masive. Totuși, există unele probleme cu care se confruntă proprietarii de terenuri: 

1. Oamenii nu știu unde sunt amplasate terenurile lor, majoritatea terenurilor sunt date în 

arenda la lideri care lucrează terenuri menționate; 

2. APL consideră necesitatea de a realiza delimitarea terenurilor a proprietății private și 

publice, deoarece sunt unele încălcări. Astfel, întreprinderea Sudzucker Moldova S.A. 

realizează lucrările agricole și pe o parte din pășuni, ieșind din hotarele câmpurilor care 

le aparțin/arendează. 

3. Fâșiile forestiere și pășunile nu sunt înregistrate în baza de date cadastru. 

 

Reprezentanții administrației publice locale au prezentat următoarea informație privind 

corespunderea titlurilor de proprietate (TP) cu terenul alocat în natură în localitățile din raion (tabelul 

nr. 1). 

Tabelul 1. Informația cu privire la corespunderea titlurilor de proprietate (TP) cu terenul 

alocat în natură în raionul Drochia 

 

nr. 

d/o 
Localitatea 

Suprafața 

totala (ha) 

Suprafața ce 

corespunde 

cu TP 

Suprafața ce nu 

corespunde cu TP 

ha % ha % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 com. Baroncea 1702 1244 73 458 27 

2 com. Cotova 3550 3491 98 59 2 

3 com. Fîntînița 3040 3040 100 0 0 

4 com. Hăsnășenii Noi 1750 1717 98 33 2 

5 com. Palanca 1122 1069 95 53 5 

6 com. Pelinia 6621 5760 87 861 13 

7 com. Pervomaiscoe 995 900 90 95 10 

8 com. Petreni 1870 1870 100 0 0 

9 com. Șalvirii Vechi 1587 1428 90 159 10 



10 com. Șuri 2761 2481 90 280 10 

11 s. Antoneuca 786 706 90 80 10 

12 s. Chetrosu 3691 2937 80 754 20 

13 s. Dominteni 1673 1673 100 0 0 

14 s. Drochia 1861 1841 99 20 1 

15 s. Gribova 2980 2980 100 0 0 

16 s. Hăsnășenii Mari 2005 1764 88 241 12 

17 s. Maramonovca 3109 3109 100 0 0 

18 s. Miciurin 1560 1560 100 0 0 

19 s. Mîndîc 2987 2687 90 300 10 

20 s. Moara de Piatră 1983 1733 87 250 13 

21 s. Nicoreni 3447 3447 100 0 0 

22 s. Ochiul-Alb 2260 2260 100 0 0 

23 s. Popești de Jos 1492 1492 100 0 0 

24 s. Popești de Sus 2491 1691 68 800 32 

25 s. Sofia 3713 3563 96 150 4 

26 s. Țarigrad 4065 4065 100 0 0 

27 s. Zgurița 1883 1703 90 180 10 

 

CONCLUZII  

S-au făcut multe erori în timpul privatizării terenurilor agricole și punerea în aplicare a legislației 

ceea ce a compromis parțial reformele agricole, terenurile alocate în natură nu întotdeauna corespund cu 

cele indicate în titlul de proprietate și lipsește mecanismul de soluționare a problemelor. Studiu 

demonstrează că datele prezentate de administrația publică locală nu întotdeauna corespund cu situația 

în realitate. Procentul maximal de erori este în satul Pelenia, unde 30% din titlurile de proprietate nu 

corespund cu terenul alocat în natură, iar în multe localități nu au fost realizate măsurările masive. Este 

necesar ca reprezentanții administrației publice locale să cerceteze detaliat situația și să pregătească 

informații actualizate, astfel ca toate erorile existente din localitățile raionului să fie soluționate în cadrul 

Proiectului Băncii Mondiale de înregistrare a terenurilor și de evaluare a proprietăților. 

 
 


