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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 Soroca. 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  

Conform datelor prezentate de reprezentanții administrației publice locale, în unele localități nu există 

careva părobleme legate de proprietatea și accesul la terenurile proprii. Discuțiile avute cu primarii, 

inginerii cadastrali și fermierii din 3 sate ale raionului Soroca a demonstrat că în unele localități (s. Rudi) 

toți proprietarii au probleme (Tabelul 1.)  

Procentul de erori în localitățile intervievate din raionul Soroca 

Nr. Localitatea 
Numărul de 

proprietari 
Procentul de erori 

Numărul proprietarilor care se 

confruntă cu erorile 

1 satul Rudi  800 100% 800 

2 
comuna 

Dărcăuți  
600 35% 210 
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3 
comuna 

Bulboci  
1000 12% 210 

În localitățile respective au fost depistate mai multe subtipuri de erori (Tabelul 2), care necesită 

diferite acțiuni pentru a fi soluționate. 

 

Tabelul 2. Tipul problemei / erorii în localitățile raionului Soroca  

 

Nr. Tipul problemei/ erorii Localitatea 

1 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  

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 

comuna Bulboci  

 

satul Rudi  

 

satul Rudi  

2 Locația unor case nu coincide cu titlu de proprietate satul Rudi  

comuna Dărcăuți  

3 Locația gradinelor nu coincide cu titlu de proprietate comuna Dărcăuți  

4 Nu sunt înregistrate case la baza de date cadastrului sau nu a fost eliberate 

titluri de proprietate 

satul Rudi  

5 Problema delimitării terenurilor cu Moldsilva. (terenuri au fost transmise la 

Moldsilva temporar pentru restabilirea pădurilor sau sădirea pădurilor noi 

dar Moldsilva refuză să restituie terenurilor menționate și din acest caz 

există litigii) 

satul Rud  

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

eliberate titluri de proprietate 

comuna Bulboci  

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

în natură 

satul Rudi  

comuna Dărcăuți  

comuna Bulboci  

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

proprietate 

comuna Dărcăuți  

9 Sunt cazuri când terenurile publice suprapun cu terenuri private satul Rudi  

10 Există probleme cu filiala Cadastru situat în or. Soroca, care exprimă prin: 

 Înregistrarea moștenirii tot se efectuează cu erori; 

 Dezinteres în corectarea erorilor, astfel când oameni solicită corectarea 

greșelilor în titlu de proprietate Cadastru local solicită suma de bani 

exagerat de mare; 

 Cadastru local refuză să efectueze măsură cadastrale pe terenuri unde sunt 

proprietari decedați 

 Cadastru local refuză să elibereze duplicate documentelor pierdute 

satul Rudi  

comuna Dărcăuți  

11 Sunt cazuri când în apropiere de teren arunc chimicale, ce poluează solul, 

proprietarii de teren solicită de la Primăria schimbarea terenurile respective, 

unile primării au rezerve de teren, dar după legislație nu permite efectuarea 

schimbul de terenuri cu persoane fizice 

satul Rudi  

12 Terenuri suprapun cu terenuri din satul vecin comuna Dărcăuți  



13 Sunt cazuri când proprietarul are titlul de proprietate cu indicarea 

coordinatelor terenului, dar în baza de date nu sunt coordinate terenului și 

nici nu este înregistrat terenul menționat 

comuna Bulboci  

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

nașterii proprietarului 

comuna Bulboci  

 

Mai jos prezint câteva exemple care demonstrează că titlu de proprietate a terenului nu corespunde cu 

cel alocat în natură: 

 

Exemplu când titlu de proprietate a terenului a nimerit în pădure în satul Rudi 

 

Exemplu când terenurile suprapun unul peste altul în comuna Dărcăuți 

 

Exemplu când terenurile agricole la unii proprietari au nimerit pe drum în comuna Bulboci: 



 

 

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 Rudi 100% din titlurile de proprietate 

nu corespund cu terenul alocat în natură. 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. 

 


