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Abstract 
The agricultural sector of the Republic of Moldova is characterized by a deep dual structure determined by the 

existence of a large individual sector (family farms and households) and corporate farms. The duality and the strong 
fragmentation of agricultural land, has a negative influence on the competitiveness of the agricultural sector. The 
purpose of this research is to assess the level of development of the individual sector and its contribution to the 
development of the rural areas. The research includes the analysis of secondary data from National Bureau of Statistics 
and survey data collected from 938 farms from nine districts. Increasing the farm performance y improving their 
efficiency and competitiveness could be regarded as a solution for a better standard of living of rural families and 
developing rural areas. 
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INTRODUCERE 
Este cunoscut faptul că agricultura din cadrul economiilor industriei agroalimentare este 

pilonul de bază a spaţiului rural. Niciunul dintre programele de dezvoltare rurală nu ar putea fi 
dezvoltat fără să se ţină cont de agricultură. Deşi multe schimbări au avut loc în rolul şi obligaţiile 
agriculturii, aceasta din urmă rămâne a fi nucleul programului de dezvoltare rurală. Între timp, a 
apărut problema unei noi filozofii în dezvoltarea agricolă, ducând la ideea schimbării centrului de 
gravitaţie de la aspectul productivităţii la aspectul său multifuncţional [9]. 

Ruralul este de obicei înţeles ca un concept spaţial, mai simplu definit ca tot ceea ce nu este urban. 
Ruralul a fost identificat cu mediul rural, agricultura, cultura tradiţională şi perifericitatea geografică. 
Totuşi, astfel de definiţii simple nu iau în considerare complexitatea cuprinsă a mediului rural [1]. 

O dezvoltare durabilă a zonelor rurale se bazează pe definiţia zonelor rurale, dată în Carta 
europeană a zonelor rurale, conform căreia: „Mediul rural al Europei este un peisaj istoric şi preţios 
cultivat în care oamenii trăiesc şi muncesc şi a căror întreţinere este o problemă socială importantă, 
dar are şi o valoare economică ”[10]. 

Mărimea optimă a exploataţiilor agricole este dificil de definit, deoarece opiniile despre 
funcţia obiectivă a fermierilor diferă şi pentru că aceiaşi factori determinanţi pot afecta dimensiunea 
exploataţiilor agricole în moduri diferite în diferite exploataţii agricole sau ţări [5]. Optimitatea 
dimensiunii exploataţiei agricole pentru o anumită ţară este în mare măsură o întrebare empirică 
[11]. În general, dimensiunea optimă a exploataţiei agricole este o noţiune relativă care depinde de 
condiţiile locale, cum ar fi ponderea populaţiei rurale şi particularităţile terenului agricol. 

Odată ce cercetările vor arăta cel mai bun tip de exploataţii din perspectiva dezvoltării rurale 
durabile, este necesar să aflăm cum este posibil de a le transforma în eficiente şi competitive. 

A fi eficient, potrivit lui Greene [4] este atunci când „producătorii… au produs cât mai mult cu 
inputurile disponibile pe care le-au folosit efectiv şi dacă au produs acea producţie la costuri minime”.  
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Agricultura moldovenească este încă caracterizată de un dualism structural pronunţat, cu un 
număr foarte mare de exploataţii familiale de dimensiuni mici la o extremă şi un număr relativ mic 
de exploataţii corporative mari, cum ar fi cooperativele de producţie agricolă şi societăţile cu 
răspundere limitată, la cealaltă. La mai mult de cincisprezece ani de la lansarea reformei funciare, 
pieţele nu s-au dezvoltat pe deplin şi exploataţiile individuale de dimensiuni medii, bazate pe piaţă, 
sunt rare: fermele familiale „mijlocii”, coloana vertebrală a oricărei agriculturi de piaţă, practic nu 
există în Moldova. Majoritatea fermelor individuale, mici ca mărime, produc numai pentru 
consumul propriu al familiei şi nu pot găsi accesul la piaţă. Sărăcia accentuată face ca economia 
rurală să curgă din ce în ce mai mult către o economie naturală de subzistenţă, izolându-se de 
economia de piaţă. 

 
MATERIAL ŞI METODE 
Analiza cercetării se bazează pe statistici naţionale şi date din sondaje. Cercetarea face parte 

din proiectul Academiei de Ştiinţe „Dezvoltarea rurală durabilă în Republica Moldova în contextul 
aderării la UE”. În cadrul proiectului au fost examinate 938 de ferme individuale din nouă districte 
din toată ţara. 

Scopul este de a evalua performanţa fermei şi contribuţia acesteia la nivelul de dezvoltare a 
zonelor rurale. Obiectivele studiului sunt de a evalua contribuţia sectorului agricol la dezvoltarea 
economică, de a analiza influenţa asupra eficienţei tehnice a fermelor a diferitor factori de influenţă, 
inclusiv veniturile, suprafaţa fermei, costurile de producţie şi creditele. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII  
Spaţiul rural al Republicii Moldova este puternic influenţat de sectorul agricol. Această 

conexiune este marcată atât de contribuţia agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) care se menţine 
la un nivel de 12 procente pe parcursul ultimilor ani, iar împreună cu ponderea industriei alimentare 
a băuturilor şi tutunul (24 şi 10 procente) aducând o contribuţie considerabilă (Figura 1). La fel, 
contribuţia agriculturii la valoarea adăugată brută a continuat să se majoreze treptat, menţinându-se 
la un nivel de 13 procente. 

 
Fig. 1. Rolul agriculturii în economia naţională, 2010 – 2017 

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică [7] 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valoarea Productiei Globale agricole, milioane lei

Ponderea agriculturii in VAB, procente

Poderea agriculturii in PIB, procente



Culegere de lucrări ştiinţifice ale  
Conferinţei Ştiinţific Internaţional ”Competitivitate şi Inovare în economia cunoaşterii”, Ediţia a XXI-a   

                          27-28 septembrie 2019, Chişinău  e-ISBN  978-9975-75-968-7 
 

245 
 

Una din consecinţele de bază ale procesului de transformare din anii 90 este legat de utilizarea 
terenului agricol. Conform datelor Recensământului General Agricol [8] în Republica Moldova există 
2498,3 mii hectare de teren agricol, dintre care 1812,7 mii hectare sunt terenuri arabile, iar 298,9 mii 
hectare sunt ocupate de plantaţii multianuale. Suprafaţa medie a terenului agricol utilizat ce revine la o 
exploataţie agricolă este de 2.99 hectare. Totuşi distribuţia terenului agricol este inechitabilă, astfel 
exploataţiile de tip corporativ care reprezintă 0,4 procente din numărul total al exploataţiilor beneficiază 
de 61 procente din terenul agricol utilizat. Exploataţiilor agricole de tip individual (care reprezintă 99,6 
procente din numărul total de exploataţii) le revine doar 39% din totalul terenului agricol utilizat. În ceea 
ce priveşte mărimea medie a unui teren agricol ce revine la o exploataţie putem menţiona că la fel 
reprezintă o discrepanţă majora: exploataţiile de tip corporativ beneficiază de o suprafaţă medie de 391 
hectare, pe când celor individuale le revine doar 0.9 hectare.  

Astfel, sectorul agricol al Republicii Moldova este caracterizat de o profundă dualitate: multe 
exploataţii individuale şi câteva exploataţii de top corporativ.  

În perioada analizată s-a constatat o majorare considerabilă în valoarea producţiei agricole 
globale (Figura 2).  

 

 
Fig. 2. Dinamica producţiei agricole globale 

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică [7] 

 
Volumul producţiei agricole produs în sectorul individual şi întreprinderile agricole s-a 

majorat în aceaastă perioadă, constituind 15418 mii lei şi respectiv 17358 mii lei în 2017. Valoarea 
producţiei agricole globale produse de către sectorul individual depăşeşte cu 18 procente valoarea 
produsă cadrul întreprinderilor agricole. Conform studiului efectuat constatăm că suprafeţele de 
teren agricol ale sectorului induvidual sunt ocupate în preponderenţă de culturi cerealiere, urmate de 
plantaţii multianuale (20%), floarea soarelui (11%). 

Un aspect important al dezvoltării este corelat cu spaţiul rural. În Republica Moldova spaţiul 
rural este caracterizat prin existenţa a 1614 sate cu o populaţie de 2,42 milioane de oameni [9]. În 
spaţiul rural persistă declinul populaţiei, iar criza demografică în care se află Republica Moldova 
conduce la dispariţia satelor şi a miilor de locuitori.  
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Fig. 3. Dinamica populaţiei rurale, 2000 - 2018 

Sursa: în baza datelor Biroului Naţional de Statistică [7] 

 
Importanţa dezvoltării sectorului agricol este condiţionată şi de faptul că o mare parte a forţei 

de muncă este încadrată în agricultură (Figura 3). Analizând datele referitor la dinamica populaţiei 
în perioada anilor 2000 – 2018, observăm o tendinţă de diminuare cu trei procente a numărului 
populaţiei. Dacă este să ne referim la populaţia din mediul rural, putem menţiona că aceasta s-a 
diminuat cu cinci procente în perioada analizată sau cu 104 mii persoane. În acelaşi timp dacă 
ponderea forţei de muncă încadrată în agricultură s-a diminuat cu aproximativ 10 puncte 
procentuale (de la 21 la 11 procente), atunci ponderea populaţiei rurale încadrate în agricultură a 
crescut de la 92 la 94 procente.  

Conform datelor anchetării efectuate modificări au apărut şi în componenţa familiilor din spaţiul 
rural. Dacă în trecut familiile cu trei sau patru copii erau răspândite, în prezent acest tip are doar o 
pondere de 10% în eşantionul studiat. Majoritatea familiilor au doi sau trei membri, mai răspândite fiind 
cele cu doi membri care conform datelor anchetării au o pondere de 70%. Aceste modificări legate de 
diminuarea ratei natalităţii sunt influenţate în primul rând de situaţia financiară a familiilor din mediul 
rural. O altă problemă pentru spaţiul rural o reprezintă îmbătrânirea populaţiei. Dacă analizăm vârsta 
medie a persoanelor cu funcţii manageriale în multe gospodării de fermieri anchetate în acest studiu au o 
vârstă de la 50 la 70 de ani, pe când tinerii fermieri au o pondere de doar cinci procente. La fel este 
observată şi o discrepanţă de gen, femeile care deţin o poziţie managerială în cadrul gospodăriilor de 
fermieri reprezintă doar un sfert, 75% fiind deţinute de bărbaţi [3].  

Sectorul agricol rămâne a fi principala sursă de venit a populaţiei rurale (peste 60%). Din 
principalele categorii de venituri, conform datelor anchetării, salariile se clasează pe primul loc, urmate 
de veniturile din activităţile agricole (17,5%) şi remitenţe (23%). În acelaşi timp, veniturile din 
activităţile neagricole sunt foarte mici. Astfel, majorarea surselor de venit din activităţile neagricole ale 
populaţiei din mediul rural poate constitui un element primordial pentru dezvoltarea rurală. 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

populatia total, mii persoane populatia rurala, mii persoane

ponderea populatiei rurale ocupate in agricultura ponderea populatie ocupata in agricultura, procente



Culegere de lucrări ştiinţifice ale  
Conferinţei Ştiinţific Internaţional ”Competitivitate şi Inovare în economia cunoaşterii”, Ediţia a XXI-a   

                          27-28 septembrie 2019, Chişinău  e-ISBN  978-9975-75-968-7 
 

247 
 

Un rol important pentru dezvoltarea spaţiului rural şi majorarea veniturilor populaţiei rurale o are 
eficienţa exploataţiilor agricole, în special a celor de tip familial sau gospodării de fermieri. Avantajul 
competitiv al exploataţiilor agricole rezultă din utilizarea eficientă a factorilor de producţie. 

Scatterplot of TE against Income
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Fig. 4. Interdependenţa dintre eficienţa tehnică a exploataţiilor agricole şi mărimea venitului 

 
Conform rezultatelor obţinute ale eşantionului de exploataţii agricole examinate putem 

conchide că valoarea medie a eficienţei tehnice a fost de 0,53, astfel un nivel mediu de performanţă 
[2]. Scorul include valori de la 0,04 la 0,87, ultima fiind cea mai eficientă exploataţie agricolă. 
Rezultatele regresiei multiple arată o corelaţie strânsă (0,7) între eficienţa tehnică a gospodăriilor de 
fermier şi factorii de influenţă (suprafaţa terenului agricol, venitul, costurile de producţie). O mai 
mare influenţă o are mărimea venitului (0,81) (Figura 4). Totuşi, din veniturile gospodăriilor de 
fermier un impact mai mare asupra eficienţei tehnice o au salariile (0,58), transferurile băneşti de la 
familie sau prieteni (0,51) şi plăţile sociale (0,31). 

Astfel, majorarea performanţei exploataţiilor agricole prin creşterea eficienţei şi 
competitivităţii poate constitui o soluţie pentru problema familiilor rurale cu venituri joase. Pentru 
atingerea unei eficienţe şi o competitivitate mai înaltă a gospodăriilor exploataţiilor agricole sunt 
necesare unele modificări structurale serioase la nivelul sectorului agricol.  

 
CONCLUZII 
Sectorul agricol al Republicii Moldova este conturat de coexistenţa a mai multor exploataţii 

agricole mici, în preponderenţă de tip familial, şi câteva exploataţii agricole de tip corporativ.  
Suprafaţa medie a terenului agricol utilizat ce revine la o exploataţie agricolă este de 2.99 hectare. 

Distribuţia terenului agricol este inechitabilă, astfel exploataţiile de tip corporativ care reprezintă 0,4 
procente din numărul total al exploataţiilor beneficiază de 61 procente din terenul agricol utilizat, în 
timp ce exploataţiilor agricole de tip individual (care reprezintă 99,6 procente din numărul total de 
exploataţii) le revine doar 39% din totalul terenului agricol utilizat. La fel diferenţe majore există şi în 
ceea ce priveşte mărimea medie de teren agricol ce revine la o exploataţie agricolă.  

Componenţa familiei din spaţiul rural conform datelor anchetării constituie doi sau trei 
membri. Provenienţa veniturilor din sectorul agricol are o pondere înaltă printre principalele surse 
de venit ale populaţiei rurale: Activităţile neagricole sunt puţin dezvoltate în spaţiul rural al 
Republicii Moldova, având o pondere joasă în ponderea principalelor surse de venit.  

Conform rezultatelor anchetării a 723 exploataţii agricole de tip familial, acestea au înregistrat 
un scor al eficienţei tehnice mediu de 0,53, demonstrând o performanţă medie. Rezultatele regresiei 
arată o corelaţie moderată cu mărimea venitului şi o corelaţie slabă cu suprafaţa terenului agricol. 

Majorarea eficienţei tehnice a exploataţiilor agricole ar influenţa pozitiv o creştere mai 
puternică a sectorului agricol, contribuind la majorarea venitului gospodăriilor de fermieri şi 
dezvoltarea durabilă a spaţiului rural.  
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