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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 Sîngerei. 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  

Datele prezentate de autoritățile publice locale relevă faptul că doar în trei localități ale raionului 

sunt probleme majore cu legate de proprietatea funciară și accesul la terenuri: Bilicenii Noi, Sângereii Noi și 

Izvoare. (tabelul 1.) 

 

Vizitarea și chestionarea unui eșantion reprezentativ din șapte localități a raionului a demonstrat 

că datele prezentate de administrația publică locală nu întotdeauna corespund cu situația în realitate. În unele 

localități suprafața terenului alocat în natură care nu corespunde cu titlul de proprietate este de câteva ori mai mare.    
Astfel, în comuna Sîngereii Noi sunt peste 1000 de proprietari a terenurilor agricole și circa 25% 

au diferite erori. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme: 

1. Terenuri agricole la unii proprietari au nimerit în perdelele forestiere, 

2. Terenuri agricole la unii proprietari au nimerit pe drum, 

3. Terenuri agricole la unii proprietari au nimerit în pădure; 
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Tabelul 1. Corespunderea titlului de proprietate (TP) cu terenul alocat în natură în raion, ha 

 

 

Localitatea 

Suprafața 

Totală, ha 

Suprafața care corespunde TP, ha Suprafața care NU corespunde TP, ha 

Culturi 

anuale 

Vii Livezi Altele Subtotal Culturi 

anuale 

Vii Livezi Altele Subtotal 

ha % ha % 

Sîngerei 4269 3825 192 98 - 4110 96 87 53 19 - 159 4 

Biruința 2,04 2,04 - - - - - - - - - - - 

Alexandreni 3259,38 2827,45 27,66 284,79 13,33 3161,76 97 97,62 - - - 97,62 3 

Bălășești 1661,07 1559,02 88,55 13,16 0,34 1661,07 - - - - - - - 

Bilicenii Noi 1726,86 1216,86 70 90 - 1376,86 79,73 340 - 10 - 350 20,26 

Bilicenii 

Vechi 

2544,85 2369,39 2,28 173,18 - 2544,85 100 - - - - - - 

Bursuceni 1088,31 843,33 121,86 121,25 1,87 1088,31 100 - - - - - - 

Chișcăreni 4256,58 4020,00 - 146 - 4166,56 97,89 - 90 - 0,30 90,30 2,11 

Ciuciueni 1083,86 1018,79 - 60,57 - 1079,36 99,58 4,5 - - - 4,5 0,42 

Copăceni 2836,00 2690,00 - - 2 2692 94 135 - - 9 144 6 

Coșcodeni 2184,36 1245,97 43,54 370,42 - 1659,93 76 461,34 - 63,09 - 524,43 24 

Cotiujenenii 

Mici 

1487,82 1339,27 34 114,55 - 1487,82 100 - - - - - - 

Cubolta 2842,49 2731,03 9 46 - 2842,49 100 - - - - - - 

Dobrogea 

Veche 

3603,73 2972,56 - 600 28 3600,56 99,92 3,17 - - - 3,17 0,08 

Drăgănești 2711,25 2458,25 91,36 140,86 - 2626,26 98,1 84,99 - - - 84,99 1,9 

Dumbravița 1861,07 1823,07 - - - 1823,07 97,96 - 18 20 - 38 2,04 

Grigorăuca 1866,73 1761,25 12,9 47,05 - 1866,73 100 - - - - - - 

Heciul Nou 1713,33 1624,16 11,77 45,84 - 1713,33 100 - - - - - - 

Iezarenii 

Vechi 

1286,88 1092,60 84,95 119,33 - 1286,88 100 - - - - - - 

Izvoare 2367,55 1780,00 - 39 20 1839 77,67 528,55 - - - 528,55 22,32 

Pepeni 2714,29 2440,68 60,11 213,5 - 2714,29 100 - - - - - - 

Prepelița 2085,18 1899,27 - 69,29 - 1968,56 94,4 100,80 - 15,82 - 116,62 5,6 

Rădoaia 2270,58 1953,58 - 239 - 2192,58 96,6 78 - - - 78 3,4 

Sîngereii 

Noi 

2200,93 1432,00 35,6 80,35 - 1447,96 65,79 694,99 17,80 40,18 - 752,97 34,21 

Tăura Veche 796,04 792,24 - - - 792,24 99,5 3,8 - - - 3,8 0,5 

Țambula 1824,24 1722,86 5,97 15,06 - 1824,24 100 - - - - - - 



4. Terenurile în natură sunt cu demisiuni mai mici decât cele indicate în titlurile de proprietate; 

5. Sunt cazuri când nici titluri nu au fost înregistrate nici coordinatele terenului nu au fost 

măsurate; 

6. 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; 

7. Sunt cazuri când oameni prelucrează pământul nu conform coordinatelor indicate în titlu de 

proprietate; 

8. Iazuri nu au fost măsurate și nu sunt înregistrate în cadastru; 

9. La grădini 10% din titluri de proprietate sunt cu erori și suprapun unul pe altul; 

10. Sunt 30 de cazuri când oameni au titluri de proprietate dar acestea nu sunt înregistrate la 

cadastru. 

11.  
În comuna Izvoare  sunt 440 de proprietari a terenurilor agricole și circa 20% au diferite erori. 

Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme: 

1. Terenurile agricole la unii proprietari conform titlurilor de proprietate au nimerit în perdelele 

forestiere sau drumuri; 

2. Terenuri agricole la unii proprietari au nimerit pe drum,  

3. 86 de terenuri se suprapun unul pe altul; 

4. 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; 

5. Sunt cazuri când oameni au în folosința terenuri dar titluri de proprietate pe acestea nu au; 

6. Gunoiște a satului este situată foarte aproape de sat și de iaz ce foarte grav afectează asupra 

sănătății oamenilor. Administrația locală luptă pentru reamplasarea gunoiștei într-un loc mai 

îndepărtat, dar inspectoratul ecologic nu dă acordul pentru amenajarea gunoiștei.  

 

În comuna Bilicenii Noi sunt 2000 de proprietari a terenurilor agricole și circa 40% au diferite 

erori. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme: 

1. 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; 

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

proprietate; 

3. Nu a fost efectuată delimitarea terenurilor agricole; 

4. La grădini nu a fost eliberate titluri de proprietate; 

5. Sunt cazuri când terenurile suprapun unul pe altul, după exemplu: 

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

 

În satul Coșcodeni  sunt 2400 de proprietari a terenurilor agricole și circa 10% au diferite erori. 

Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme: 

1. Sunt cazuri când oameni prelucrează pământul nu conform coordinatelor indicate în titlu de 

proprietate, după exemplu:  

2. Sunt cazuri când terenurile suprapun unul pe altul; 

3. La grădini nu a fost eliberate titluri de proprietate; 

4. Case nu sunt înregistrate la cadastru. 

Satul Coșcodeni a întrat în programul Băncii Mondiale privind corectarea erorilor. 

 

În comuna Copăceni  sunt 1834 de proprietari a terenurilor agricole circa 30% au diferite erori. 

Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme: 



1. Sunt 51 de cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar 

terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc. Aceasta eroare a avut și Dna Ciutac Natalia 

care în anul 1999 a primit de la Primăria teren agricol într-un loc, dar în 2000 a primit titlul de 

proprietate în care locația terenului a fost indicată în alt loc. Dna Ciutac Natalia a dat în judecată 

în anul 2001 pentru a corecta aceasta eroare pentru a primi titlul de proprietate unde este indicat 

teren care a fost dat inițial de Primăria și în anul 2004 a câștigat procesul. Dar din 2004 până la 

prezent nu a primit de la Cadastru titlul de proprietate corectat. Cadastru sub diverse pretexte, 

refuză să emită un nou titlu, în ciuda deciziei instanței de judecată; 

2. Sunt 40 de terenuri agricole care nu sunt înregistrate în baza de date Cadastru, 

3. Sunt 26 de cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în numele sau prenumele; 

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

proprietate; 

5. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în perdelele forestiere și drumuri, după exemplu: 

 

În comuna Prepelița sunt 3000 de proprietari a terenurilor agricole și aproape 100% au diferite 

erori. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme: 

1. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în perdelele forestiere și drumuri, după exemplu: 

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. Sunt cazuri când nu a fost eliberate titluri de proprietate a terenurilor; 

4. Nu sunt delimitate terenurile; 

5. Numai 10% de proprietare au titluri de proprietate pe case; 

6. Sunt probleme când pilonii pentru electricitate sunt situate pe terenuri oamenilor și din aceasta 

cauza ei nu pot utiliza o parte de teren; 

7. Sunt cazuri când terenurile suprapun unul pe altul, după exemplu: 

 

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 Prepelița practic toate 

titlurile de proprietate nu corespund cu terenul alocat în natură, iar în alte sate procentul de erori este 

minimal. 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. 

 


