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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 satul Pitușca raionul Călărași. Studiul demonstrează că sunt multiple erori și sunt necesare 

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 chestionarea unui 

eșantion reprezentativ ai 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  

Prima “privatizare” a fost realizată în 1997- 2001 (50 ari teren arabil, 22 ari – livadă și 25 ari – 

vie (total 97 ari), dar titlurile le-au dat pe urmă. Cei care n-au luat titlurile, au rămas și fără pământ.  

 

Unele terenuri sunt vândute fără ca proprietarii lor să știe despre aceasta. Astfel, fabrica de 

vinuri deja a plantat vită de vie pe unele terenuri, iar oamenii întreabă ce să facă? 

 

Există persoane care achită impozitul funciar și în fondul social (pe 50 de ari), dar nu i-au dat 

titlu și pe pământul ei deja au sădit livadă. 

 

A 2-a “privatizare” - în 2010 și le-au dat pământ la rudele primarului pe terenurile celor care n-

au luat la timp titlurile de proprietate. Astfel, pe aceleași terenuri sunt 2 titluri de proprietate, iar la 

Cadastru sunt înregistrați cei care au primit în 2010 (!!!) și vor să-i scoată pe cei care au primit 1997- 

2001. 
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Sunt persoane decedate care au titlu de proprietate și ingenerul cadastral și fostul primar le 

foloseau în interesul lor.  

 

Pe o suprafață de 15 ha n-are nimeni titlu de proprietate. 

 

Conform primarului procuratura a găsit la ingenerul cadastral 200 de titluri care nu le-a dat la 

proprietarii de terenuri. 

 

Pe harta unde sunt terenurile – practic la nimeni din sat nu coincid terenurile care-l au. 

 

Primarul Mogîldea i-a mutat pe persoanele în vărstă pe alte terenuri și și-a luat lui și le-a dat la 

alții pământ acolo, apoi a cerut despăgubiri de la ei – 8000 lei. Unele persoane au dat în judecată și 

instanța de judecată a decis ca dl. Mogîldea să le plătească câte 11 mii lei, dar pe urmă le-a spus să 

găsească între ei o soluție amiabilă, iar litigiul încă nu-i soluționat. 

 

Un câmp era împărțit de-a lungul dealului și respectiv așa au fost date și titlurile, iar primarul cu 

ingenerul cadastral le-a reîmpărțit de-a curmezișul, iar în titluri a rămas ca și înainte. 

 

Nu este o delimitare clară a pădurii comunale cu cea a Agenției Moldsilva. Astfel, conform 

documentelor 1395 de hectare de pădure pe teritoriul satului aparține la Moldsilva și 400 ha – APL, dar 

de fapt APL are doar 30 ha, iar la Moldsilva este 1695.  

 

Pe hartă imașul îl arată tot unde e pădurea, astfel trebuie din nou de făcut inventarierea și o 

reîmpărțire așa cum a fost făcută prima dată conform hărții pregătite înainte de privatizare care există în 

primărie. Înainte cu metrovca se făceau greșeli până la 30 de ari, iar acum greșelile sunt cu zecile și 

sutele de hectare în pofida faptului că se folosesc instrumente moderne. 

 

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 s-au comis încălcări grave la privatizarea terenurilor, iar listele au dispărut, ceea ce face foarte dificilă 

soluționarea problemei. Este necesar de găsit o soluție în aceste cazuri, deoarece suferă cel mai mult 

persoanele vulnerabile.  

 
 


