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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 Hîncești. Studiul demonstrează că datele prezentate de administrația publică 

locală nu întotdeauna corespund cu situația în realitate și procentul erorilor diferă substanțial între localități. 

Astfel, este necesar să se realizeze acțiuni urgente de soluționare a problemelor, inclusiv în cadrul proiectului 

Băncii Mondiale care este în curs de implementare. 
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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 

terenurilor agricole. Deși s-au întreprins măsuri de soluționare a problemelor legate de proprietatea 

funciară și accesul la terenurile proprii, există încă multe probleme cu care se confruntă proprietarii de 

terenuri.  

 

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  

Unele localități ale raionului Hîncești au fost printre primele din Republica Moldova care au participat 

la privatizarea pământului. Foarte mult a depins de Consiliile locale, primar și inginerul cadastral. Astfel, 

în unele localități practic nu există probleme legate de proprietatea funciară și accesul la terenurile proprii 

(satele Bujor, Valceana), iar în altele majoritatea proprietarilor de pământ au unele sau altele probleme. (satele 

Ciuciuleni, Mirești). (Tabelul 1.)  

Tabelul 1. Procentul de erori în localitățile intervievate din raionul Hîncești 

 

Nr. Localitatea 
Numărul de 

proprietari 

Procentul de 

erori 

Numărul proprietarilor care se 

confruntă cu erorile 

1 satul Buțeni  2028 15% 304 

2 satul Ciuciuleni  3100 85% 2635 
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3 comuna Mirești 700 80% 560 

4 satul Nemțeni  1115 25% 280 

5 satul Bujor  1500 1% 15 

6 satul Balciana  900 3% 27 

7 satul Stolniceni  900 10% 90 

 

În localitățile raionului au fost depistate mai multe subtipuri de erori (Tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Tipul problemei / erorii în localitățile raionului Hîncești 

 

Nr. Tipul problemei / erori Localitatea 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Sunt cazuri când proprietarul terenului deține titlu de proprietate a terenului 

într-un loc, dar teren agricol alocat în natură se află în alt loc (locația 

terenului nu coincide) 

 

 

Sunt cazuri când  pentru același teren agricol există două titluri de 

proprietate pe numele două persoane diferite 

 

Terenuri agricole la unii proprietari conform titlurile de proprietate au 

nimerit la fâșii, drumuri sau pădure 

satul Bujor  

satul Balciana  

satul Buțeni  

satul Ciuciuleni  

comuna Mirești 

satul Nemțeni  

satul Bujor  

satul Ciuciuleni  

satul Nemțeni  

4 Locația gradinelor nu coincide cu titlu de proprietate satul Nemțeni  

satul Buțeni  

satul Stolniceni 

5 Nu este gunoiște autorizată, aproape de sat sau este aglomerată. satul Buțeni  

6 Terenuri agricole, gradini nu sunt înregistrate la cadastru sau nu a fost 

eliberate titluri de proprietate 

satul Nemțeni  

satul Bujor  

satul Balciana  

7 Deferă suprafața terenului indicată în titlu de proprietate cu terenul alocat în 

natură 

comuna Mirești 

satul Balcian 

8 Sunt multe cazuri când oameni prelucrează pământul nu conform titlu de 

proprietate 

satul Buțeni  

satul Ciuciuleni  

9 Satul dispune de resurse de nisip și lut, dar nu le poate extrage pe ele pentru 

nevoile satului (repararea sau construirea drumurilor, repararea clădirilor) 

deoarece legislația nu permite acest lucru sau permite cu condiții nerealiste 

satul Buțeni  

10 Persoane care au luat iazuri în arenda nu permit la locatari să piscuiască sau 

să irigă 

satul Buțeni  

11 Suprapunerea terenurilor comuna Mirești 

satul Stolniceni  

12 Sunt cazuri când în baza de date cadastrului pe un teren sunt indicate două 

numere cadastrale diferite 

comuna Mirești 



13 Sunt cazuri când oameni au avut titluri de proprietate a terenurilor, dar acestea 

au fost transferate la satul vecin și acestea oameni au rămas fără terenuri 

comuna Mirești 

14 Au rămas multe erori și după programul de corectarea erorilor din cauza că 

nu au fost verificate titlurile noi modificate (corectate) 

satul Nemțeni  

15 Sunt erori în titluri de proprietate și anume în nume, prenume sau anul nașterii 

proprietarului 

satul Balciana  

16 Sunt cazuri când oficial un teren agricol este înscris în baza de date cadastrului 

pe un proprietar, dar de facto acest teren este împărțit pe doi proprietari 

satul Balciana  

17 Sunt cazuri când în număr cadastral este eroare și anume în titlu de proprietate 

este indicat număr cadastral care nu există la baza de date a cadastrului 

satul Balciana  

18 Sunt cazuri când în apropiere de teren a fost scos lut și acest teren nu poate fi 

utilizat 

satul Balciana  

 

Unele propuneri de soluționare a problemelor au fost propuse de APL pentru rezolvarea problemelor 

menționate: 

1. Modificarea legislației în privința împuternicirii consiliilor locale de eliminare a erorilor prin  

anularea titlurilor de proprietate eronate și eliberarea titlurilor de proprietate corecte, în cazul în 

care toți proprietarii de teren sunt de acord; 

2. Întâlnirea și discuția cu reprezentanții Agenției Hîncești-Silva privind căutarea soluției de 

delimitare a terenurilor cu APL-urile relevante; 

3. Modificarea legislației în privința oportunității utilizării resurselor proprii ale satului pentru 

necesitățile localității; 

4. Modificarea legislației privind accesul locuitorilor localității la iazurile arendate. 

5. Întâlnirea și discuția cu reprezentanții cadastrului privind acordarea asistenței la eliminarea 

erorilor. 

 

 

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 și procentul erorilor diferă substanțial între localități. Astfel, în satul Ciuciuleni 85% din 

titlurile de proprietate nu corespund cu terenul alocat în natură, iar în satul Bujor, unde sunt doar 1 % de 

erori. 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. 


