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Although natural resources as well as human resources are at the base of economy development, their complex 

administration has not yet become a priority for Republic of Moldova. As a result, these resources are decreasing from 
the quantitative, qualitative and structural point of view. This fact promotes their extensive capitalization, which runs 
counter to the declared official policy of their continuing development. In order to improve the settlement of natural 
resources efficient usage/ exploitation, it is necessary to have them administered only by one state institution (and not 
by the five institutions existing now). This will organize the accountability of the whole process of the natural resources 
record and movement. 

 
 
În condiţiile extinderii spaţiale a proceselor de integrare economică şi socială între statele lumii, se impune o 

revizuire conceptuală a evaluării mişcării cantitative, structurale şi calitative a resurselor naturale. În prezent, 
indicii menţionaţi ai resurselor naturale ale unei ţări sau alta pot să contribuie în mod diferit la dezvoltarea 
lor social-economică. Deşi de mai mult timp cele mai apreciate sunt considerate resursele energetice (de 
petrol, gaze naturale, cărbuni pentru cocsificare, resurse hidroenergetice, de minereu de uraniu) şi cele de 
metale preţioase (aur, argint, platină, wolfram etc.), un rol deosebit îl au terenurile cu sol fertil, care întotdeauna 
au avut, au şi vor avea o importanţă primordială în asigurarea securităţii alimentare a populaţiei oricărui stat 
din lume. Ca urmare a sporului numeric anual destul de însemnat al populaţiei Terrei, care a depăşit deja 
6,5 miliarde de oameni, şi activizării proceselor de schimbare a climei, exprimate prin creşterea temperaturii 
medii anuale cu semne reale de deşertificare în diferite regiuni ale uscatului, acestea soldându-se cu micşorarea 
suprafeţelor terenurilor agricole şi înrăutăţirea condiţiilor agroclimatice în ansamblu în spaţiile lor, multă 
populaţie suferă de foame. Aproape un miliard de oameni, sau aproximativ 15% din populaţia de pe glob, 
sunt afectaţi de subnutriţie, fapt care influenţează şi asupra activizării emigraţiei, preponderent pe căi ilegale, a 
zecilor de milioane de oameni din numărul populaţiei sărace, care se îndreaptă spre statele dezvoltate sau spre 
cele în care există o siguranţă alimentară cât de cât stabilă. 

Cu cât mai săracă este populaţia unei ţări, cu atât dependenţa dezvoltării ei de resursele naturale este mai 
mare, şi invers, cu cât bunăstarea populaţiei este mai avansată, cu atât dependenţa de resursele naturale proprii 
scade. Secolul XX şi începutul secolului XXI sunt marcate de reducerea continuă a resurselor naturale vitale 
pe cap de locuitor, de înrăutăţirea stării ecologice a resurselor şi de reducerea calităţii resurselor ca valori eco-
nomice şi sociale. În aceste condiţii, produsele alimentare mereu se scumpesc. Conform datelor ONU, în 
prezent produsele alimentare au ajuns la cel mai mare cost din ultimii 50 de ani. Există semne că scumpirea lor 
va continua şi în următorii 10 ani. 

Specificul Republicii Moldova în privinţa resurselor naturale constă în faptul că ea dispune de un spaţiu 
comparativ modest după mărime, cu resurse limitate, pe care le valorifică destul de ineficient, admiţând nume-
roase acte de irosire şi de înrăutăţire a stării calitative şi ecologice a resurselor, cauze care ruinează potenţialul 
lor economic. Deşi în privinţa gestionării resurselor naturale de la 1991 încoace în Republica Moldova au 
fost întreprinse mai multe măsuri, starea lucrurilor în această privinţă nu s-a prea schimbat spre bine. De mai 
multă vreme fiecare resurs din numărul celor patru de bază – sol, substanţe minerale utile, apa şi vegetale, 
este gestionat în mod separat de către o instituţie de stat specializată, cum sunt Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru, Agenţia pentru Geologie ,,AGeoM”, Agenţia „Apele Moldovei” şi Agenţia pentru Silvicultură 
„Moldsilva”. Resursele faunistice fiind prea modeste aproape din toate punctele de vedere, nu sunt gestionate 
analogic ca şi celelalte, aflându-se parţial în posesia Agenţiei „Moldsilva” şi Asociaţiei obşteşti a vânătorilor 
şi pescarilor (a se vedea Tabelul prezentat).  

Deşi resursele naturale au o importanţă majoră pentru economia Republicii Moldova, stat în care agricul-
tura şi subramurile de prelucrare primară şi finită a materiei prime agricole sunt cele de bază în crearea PIB-ului, 

 55



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2009, nr.2(22) 
 
o politică eficientă de gestionare a resurselor luate aparte sau în ansamblu lipseşte. Cele spuse pot fi confirmate 
prin numeroasele acte frauduloase de irosire a resurselor şi de înrăutăţire a stării lor ecologice. Exemple în 
această privinţă pot fi aduse foarte multe. Numai în ultimii 25-27 de ani din circuitul agricol au fost sustrase 
pentru diverse necesităţi 120 mii hectare de terenuri. Asigurarea populaţiei cu terenuri arabile şi cu cele 
ocupate de plantaţii multianuale (în afară de fâneţe şi păşuni) s-a micşorat – de la 0,78 hectare pe cap de locuitor 
în 1960 până la 0,53 hectare în 2007, inclusiv terenuri arabile: de la 0,65 până la 0,46 hectare. Mii de hectare 
de terenuri fertile au fost alocate începând cu anii 1988-1989 încoace pentru întovărăşirile pomilegumicole 
ale orăşenilor, menite să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor lor de recreaţie şi de asigurare cu alimente. 
De fapt, menirea terenurilor întovărăşirilor menţionate chiar de la început s-a schimbat, ele în scurt timp deve-
nind localităţi preponderent viliere. Deşi practica alocării terenurilor de menire agricolă pentru vile şi con-
strucţia cartierelor urbane a fost şi este oficial condamnată, ea continuă, desfăşurându-se în mod haotic, de fapt 
ieşind de sub control. Cazurile de nerespectare a procedeelor de selectare, studiere, control, şi atribuire a tere-
nurilor în scopuri neagricole, prevăzute de Hotărârea specială a Guvernului nr.246 din 3 mai 1996, au devenit 
ordinare [1]. Numai pe parcursul anului 2006 au fost depistate 1089 cazuri de încălcare a legislaţiei ecologice 
şi funciare [2]. Nu se întreprind măsuri de ameliorare a păşunilor, care, fiind suprasolicitate şi neîngrijite, rămân 
de foarte mult timp într-o stare deplorabilă, degradând tot mai mult. 

Tabel 
Resursele naturale ale Republicii Moldova 

(gestionarea, legislaţia de bază, cunoaşterea, cercetarea, starea ecologică, utilizarea) 
Instituţii, legislaţie, 

beneficiari De sol De substanţe 
minerale utile De apă Vegetale Faunistice 

1. Instituţiile de 
management şi 
gestionare a  resur-
selor naturale 

Agenţia de Stat 
Relaţii Funciare şi 
Cadastru 
 
 

Agenţia de Stat 
pentru Geologie 
„AGeoM’’ 
 
 

Agenţia de Stat 
„Apele Moldovei”; 
S.A. „Apă-Canal” 
 

Agenţia de Stat 
pentru Silvicultură 
„Moldsilva” 
 

Agenţia de Stat 
pentru Silvicultură 
„Moldsilva”; 
Societatea vânăto-
rilor şi pescarilor 

2. Actele legislative 
de bază privitor 
la resurse 

 

Codul funciar 
nr.828-XII din 
25.12.1991; 
 
Legea privind 
protecţia mediului 
înconjurător, 
nr.1515-XII 
din16.06.1993; 
 
Legea cu privire la 
resursele naturale, 
nr.1102-XIII din 
6.02.1997 

Codul subsolului 
nr.1511-XII din 
15.06. 1993; 
 
Legea privind 
protecţia mediului 
înconjurător, 
nr.1515-XII 
din16.06.1993; 
 
Legea cu privire la 
resursele naturale, 
nr.1102-XIII din 
6.02.1997 

Legea privind 
protecţia mediului 
înconjurător, 
nr.1515-XII din 
16.06. 1993 ; 
 
Codul apelor 
nr.1532-XII din 
22.06.1993; 
 
Legea cu privire la 
resursele naturale, 
nr.1102-XIII din 
6.02.1997 

Legea privind 
protecţia mediului 
înconjurător, 
nr.1515-XII din 
16.06.1993; 
 
Codul silvic nr.887-
XIII din 
21.06.1996; 
 
Legea cu privire la 
resursele naturale, 
nr.1102-XIII din 
6.021997 

Legea privind 
protecţia mediului 
înconjurător, 
nr.1515-XII 
din16.06.1993; 
 
Codul regnului 
animal nr.439-XIII 
din 27.04.1995; 
 
Legea cu privire la 
resursele naturale, 
nr.1102-XIII din 
6.02-1997. 

3. Instituţiile de 
învăţământ uni-
versitar în care 
resursele sunt  
studiate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultatea de 
Biologie şi 
Pedologie a USM; 
 
Universitatea Agrară 
(organizarea 
teritoriului, cadastrul 
funciar, ingineria 
mediului, ecologie şi 
protecţia mediului); 
 
Facultatea Cadastru, 
Geodezie şi 
Construcţii a UTM; 
 
Facultatea de Geo-
grafie a Universităţii 
de Stat din Tiraspol 
(UST) cu sediul la 
Chişinău  

Facultatea de 
Geografie a UST; 
 
Catedra Ştiinţele 
Solului, Geologie şi 
Geografie a USM; 
 
Facultatea Cadastru, 
Geodezie şi 
Construcţii a UTM 
(ingineria şi mana-
gementul zăcămin-
telor, minerit) 
 
 
 
 
 
 

Facultatea de 
Geografie a UST; 
 
Facultatea Urbanism 
şi Arhitectură a UTM 
(inginerie şi protec-
ţia apelor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultatea de 
Geografie a UST; 
 
Universitatea 
Agrară (Silvicultură 
şi Grădini Publice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultatea de 
Geografie a UST 
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Instituţii, legislaţie, 

beneficiari De sol De substanţe 
minerale utile De apă Vegetale Faunistice 

4. Instituţiile de  
cercetări ştiinţifice  
în care se  efec-
tuează cercetări 
asupra resurselor 

 

Institutul de 
Pedologie, Agro-
chimie şi Protecţia 
Solului ,,Nicolae 
Dimo’’ al AŞM;  
 
Laboratorul 
Geografie şi 
evoluţie a solului de 
la Institutul de Eco-
logie şi Geografie al 
AŞM 

Institutul de 
Geologie şi 
Seismologie al 
AŞM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Academia de Ştiinţe 
a Moldovei 
 
 
 
 

Institutul de Cerce-
tări şi Amenajări 
Silvice; 
 
Grădina Botanică 
(Institut ) a AŞM; 
 
Facultatea de Bio-
logie şi Pedologie a 
USM 

Institutul de Zoolo-
gie al AŞM; 
 
Facultatea de Bio-
logie şi Pedologie a 
USM 
 

5.Instituţiile de pro-
iectări şi inves-
tigaţii aplicative 
ale resurselor 

 
 
 
 
 

Institutul de Proiec-
tări şi Organizare a 
Teritoriului; 
 
Centrul de Pedologie 
Aplicată 
 
 
 
 

Întreprinderea de 
Stat Expediţia 
Hidro-geologică 
„EH GeoM” a 
Ministerului de Eco-
logie şi Resurselor 
Naturale (MERN) 
 
 
 
 

Institutul de Cerce-
tări şi Proiectări 
„Acva Proiect” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutul de Cerce-
tări şi Amenajări 
Silvice; 
 
Laboratoarele/grupu-
rile speciale de 
investigaţii din 
rezervaţiile naturale 
ştiinţifice ,,Codru’’, 
,,Plaiul Fagului”, 
,,Pădurea Dom-
nească’’, „Prutul de 
Jos” şi ,,Iagorlâc” 

Laboratoarele/grupu-
rile speciale de 
investigaţii din 
rezervaţiile naturle 
ştiinţifice „Codru”, 
„Plaiul Fagului”, 
„Pădurea 
Domnească”, 
„Prutul de Jos”, 
„Iagorlâc” 
 
 
 

6.Instituţiile cu atri-
buţie la studierea 
şi monitorizarea 
stării ecologice a 
resurselor 

 

Institutul de 
Ecologie şi 
Geografie al AŞM 
(IEG); 
Centrul de 
Pedologie Aplicată; 
 
MERN (Direcţia 
resurse naturale şi 
biodiversitate; 
Inspectoratul 
Ecologic de Stat); 
 
Universitatea Agrară 
(Ecologie şi Protecţia 
Mediului) 

IEG; 
 
MERN 
 

IEG ; 
 
MERN; 
 
Centrul Naţional 
Ştiinţifico-practic de 
Medicină preventivă
 

IEG; 
 
MERN; 
 
Grădina Botanică 
(Institut) a AŞM 
 

IEG; 
 
MERN ; 
 
Institutul de 
Zoologie al AŞM 
 
 
 

7. Beneficiarii 
resurselor naturale 

 

Facultatea de  
Urbanism şi 
Arhitectură a UTM 
(Ingineria Mediului) 
 
 
Agenţii economici 
(privaţi, de stat, 
cooperatişti); 
 
Cetăţenii de rând 

Agenţii economici 
(de stat, privaţi);  
 
Cetăţenii de rând 

Agenţii economici 
(din agricultură, 
piscicultură, hidro-
energetică); 
 
Cetăţenii de rând; 
 
Instituţiile de trata-
ment, recreaţie şi 
turism; 
 
Obiectivele naturale 
ocrotite de stat de 
menire ecologică; 
 
Obiectivele din 
sistemul sanatorial 
care activează în 
baza utilizării apelor 
minerale 

Agenţii economici 
de stat; 
 
Cetăţenii de rând; 
 
Instituţiile de trata-
ment, recreaţie şi 
turism; 
 
Obiectivele ocrotite 
de stat de menire 
ecologică 

Agenţii economici 
de stat şi particulari;
 
Cetăţenii (vânătorii 
şi pescarii de rând); 
 
 
Obiectivele ocrotite 
de stat de menire 
ecologică 
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Regrese considerabile sunt înregistrate în privinţa stării ecologice a solurilor. Dacă în anul 1980 terenurile 
moderat şi puternic erodate constituiau 148,9 mii de hectare, apoi în 2007 – 373,5 mii de hectare, sau de 2,5 
ori mai mult. Pe parcursul ultimelor patru decenii şi mai bine, suprafaţa solurilor erodate au avansat în medie 
cu câte 7 mii hectare anual. Scade mereu conţinutul de humus în sol. Spre exemplu, dacă în 1965 conţinutul 
de humus în sol cu calificativele moderat, relativ moderat şi ridicat (de la 3-4% până la 5-6%) constituia 69% 
din toate suprafeţele agricole, apoi în 2002 – deja 58%. Nota de bonitate a terenurilor agricole în 2007 a con-
stituit în medie 63 de puncte, sau cu 7 puncte mai puţin decât în anii ’70 ai secolului trecut. Doar 1/4 din supra-
faţa agricolă are o notă de bonitate înaltă cu un conţinut de humus peste 3,6%. Pierderile anuale provocate de 
eroziune sunt estimate de către pedologi la peste 3 miliarde de lei, sau de aproximativ 300 milioane dolari. 

Numeroase încălcări se admit în exploatarea substanţelor minerale utile, printre care: lipsa evidenţei stricte a 
volumului extras al zăcămintelor; extragerea neautorizată; neefectuarea cultivării terenurilor exploatate şi 
lipsa specialiştilor în domeniul recultivării; lipsa controlului şi abuzurile masive, inclusiv din partea autorită-
ţilor locale, la exploatările miniere; dispersarea responsabilităţilor şi conflictul de interese între diverse structuri 
abilitate cu funcţii de supraveghere a procesului de exploatare a resurselor minerale; apariţia unor instalaţii 
haotice pentru extragerea ilicită a materialelor de construcţie în scopuri comerciale; comercializarea neauto-
rizată şi frauduloasă a materialelor de construcţie, fără achitarea impozitelor, la preţuri exagerate, în lipsa 
documentelor de provenienţă şi a oricăror garanţii de calitate a materialelor, cu facturi falsificate etc. [3]. 

Într-o stare puţin satisfăcătoare şi chiar nesatisfăcătoare se află gestionarea calităţii şi utilizării resurselor 
de apă. Se ştie că aceste resurse la noi sunt limitate. Unui locuitor din Republica Moldova îi revin în medie 
pentru consum cca 330 m3 da apă din resursele locale şi 1700 m3 în cazul când se ia în calcul volumul cotei 
de apă din râurile transfrontaliere, ceea ce este de 2,5 ori mai puţin decât media europeană (cca 4800 m3 /loc.). 
Resursele disponibile se folosesc slab. Dacă în anii 70-80 ai secolului trecut se iriga o suprafaţă de 316 mii ha, 
apoi în 2007 – doar 35 mii ha. Este departe de a fi clarificată calitatea apelor utilizate şi menite spre utilizare. 
Se afirmă că, conform indicilor hidrochimici, apele râurilor Prut şi Nistru corespund claselor II şi III (curată 
şi moderat curată) şi sunt recomandate ca surse de alimentare în calitate de apă potabilă, pe când râurile mici 
cu lacurile lor de acumulare au un grad înalt de poluare. Dar nici în primul caz datele despre calitate nu sunt 
veridice. Aceasta o confirmă calitatea inferioară a apei din apeductul Chişinăului. Într-o stare şi mai grea se 
află populaţia rurală, 90-95% din care se alimentează cu apă din fântâni şi cişmele, care în majoritatea cazu-
rilor nu corespunde cerinţelor standardelor igienico-sanitare de apă potabilă. Nu este rezolvată problema cali-
tăţii apei râurilor Nistru şi Prut la nivel interstatal între Republica Moldova, Ucraina şi România. Lipsesc datele 
precise şi complete despre gestionarea surselor financiare alocate Republicii Moldova pentru diferite proiecte 
investiţionale de către BERD, Banca Mondială, Fondul Ecologic Naţional, guvernul Danemarcei şi Turciei şi 
fondul Arab pentru Dezvoltarea Economică (cu sediul în Kuwait), menite să contribuie la îmbunătăţirea ali-
mentaţiei cu apă pentru irigare şi pentru populaţie. Nu există ordine în respectarea drepturilor de gospodărire 
a apelor. Conform datelor Inspectoratului Ecologic de Stat, la finele anului 2006 din 1271 utilizatori primari 
de apă înregistraţi doar 527 (41,4%) dispuneau de autorizaţie de gospodărire a apelor [3]. 

Numeroase încălcări se admit în gestionarea resurselor vegetale, îndeosebi a celor forestiere. Deşi mereu 
se afirmă că suprafeţele forestiere se măresc pe seama plantaţiilor noi, nivelul împăduririi spaţiului Republicii 
Moldova este încă departe faţă de normele cerinţelor ecologice şi ale populaţiei, în general. Suprafaţa acope-
rită cu păduri constituie doar 10,7 %, rămânând mult în urmă faţă de media europeană (29%) şi de alte state, 
cum ar fi Ungaria, cu un relief preponderent colinar, în care acest indice este de 19,5%. În condiţiile predomi-
nării la sate a populaţiei sărace, care duce lipsă de combustibili pentru încălzirea locuinţelor, îndeosebi în 
perioada rece a anului, sunt frecvente tăierile ilicite din păduri şi fâşii forestiere de protecţie, foarte frecvent 
menţionate în materialele publicate în revista „Natura”, şi nu numai. 

Luând act că Republica Moldova are un spaţiu comparativ mic, cu resurse naturale disponibile destul de 
limitate, care însă au însemnătate deosebit de mare în specializarea economiei şi asigurarea necesităţilor vitale 
ale populaţiei, şi că orice schimbare în mediu asupra unui resurs se reflectă în mod direct asupra celorlalte, ar 
fi logic de perfecţionat gestionarea resurselor prin modificarea misiunilor instituţiilor de stat în a căror subordine 
ele se află. O variantă de perfecţionare ar fi ca în componenţa MERN să se afle nu doar Agenţia pentru Geologie 
„AGeoM” , ci şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia „Apele Moldovei” şi Agenţia pentru Silvicultură 
„Moldsilva”. Astfel, în loc de patru instituţii am avea doar una. Altă variantă ar consta în subordonarea agenţi-
ilor menţionate şi Ministerului Ecologiei, ultimele păstrându-şi independenţa mai limitată de administrare, ca 
în cazul Agenţiei pentru Geologie. 
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Din motivele menţionate, o atare restructurare era de mai mult timp necesară. Actualul Minister al Ecolo-
giei şi Resurselor Naturale cu subdiviziunile sale specializate (Direcţia Resurse Naturale şi Biodiversitate şi 
Inspectoratul Ecologic de Stat) nici pe departe nu îndeplineşte misiunea pentru care a fost creat. El nu numai 
că nu gestionează resursele naturale, ci nici nu este în stare să influenţeze eficient asupra ameliorării ecologice a 
mediului în republică, nu dispune de pârghiile necesare de a stopa dezastrele ecologice nici în ariile naturale 
declarate protejate de stat, chiar în cele mai însemnate din ele, cum sunt peştera în ghips de la Criva, toltrele 
Prutului de Mijloc, spaţiul rezervaţiei natural-antropice Orheiul Vechi. 

În cazurile restructurării propuse, în subordinea instituţiilor care gestionează resursele naturale, luând act 
de supremaţia mediului cu resursele sale, MERN ar putea fi numit Ministerul Resurselor Naturale şi Ecologiei 
Mediului. O atare reorganizare ar oferi posibilitatea de a orienta managementul şi gestionarea resurselor pe 
un făgaş durabil, care s-ar realiza prin: 

 Coordonarea activităţilor de evidenţă a menţinerii într-o stare exploatabilă bună şi de utilizarea eficientă 
a tuturor resurselor naturale disponibile; 

 Reducerea personalului instituţiilor existente sus-numite, care activează de sine stătător, astfel micşo-
rând cheltuielile din bugetul de stat; 

 Reducerea substanţială a volumului documentaţiei care circulă între aceste cinci instituţii independente;  
 Organizarea contabilizării mişcării tuturor resurselor naturale, evidenţei dinamicii preţurilor la ele, 

cheltuielilor pentru întreţinerea resurselor în stare exploatabilă şi a veniturilor de la exploatarea/ reali-
zarea lor;  

 Îmbunătăţirea managementului şi evidenţei fraudelor şi încălcărilor care au loc în gestionarea şi utili-
zarea resurselor; 

 Organizarea monitorizării complexe a stării fizice a resurselor; 
 Evidenţa complexă a schimbării stării ecologice a resurselor, a influenţei schimbărilor în mediu asupra 

acestora etc. 
Analogic ar putea fi comasate şi instituţiile de cercetări ştiinţifice şi cele de proiectări existente, cu păstra-

rea lor în calitate de subdiviziuni ale instituţiilor nou-create. Academia de Ştiinţe ar trebui să aibă în structura 
sa un Institut de Cercetări ale tuturor resurselor naturale, care, evident, nu ar fi unul cu totul nou. Acesta ar 
putea fi creat în baza reorganizării Institutului de Cercetări Pedologice, Agrochimice şi Protecţie a Solului, 
cu denumirea de Institut de Cercetări Complexe ale Resurselor Naturale, în care s-ar concentra cei mai valo-
roşi cercetători de la instituţiile de cercetare şi proiectare existente. 

Necesită a fi elaborată şi adoptată o lege a resurselor naturale în care fiecare resurs să fie privit ca un ele-
ment al unui tot, şi nu ca ceva aproape independent de alte resurse. 

Neglijarea însemnătăţii resurselor naturale în Republica Moldova, în orice caz a celor agroclimatice, destul 
de favorabile, subaprecierea lor prin irosire şi menţinere într-o stare ecologică periculoasă, precum şi neglija-
rea factorului uman prin admiterea dezastrului demografic, sunt acte condamnabile. Gestionarea proastă a 
resurselor unui spaţiu care poate asigura cu prisosinţă securitatea alimentară a populaţiei şi moda de a da prio-
ritate unor câştiguri băneşti prin emigrarea în masă a celei mai valoroase părţi a forţei de muncă sunt greşeli 
politice, economice şi sociale care nu au nici o acoperire. În condiţiile subdezvoltării economice, banii câşti-
gaţi peste hotare de către emigranţii moldoveni se întorc înapoi în statele care ne-au inundat cu exporturile 
lor, chiar cu produse/ mărfuri pe care în multe cazuri avem posibilităţi să le producem pe loc. Actele de com-
promitere a potenţialului agroclimatic al Republicii Moldova, dezicerea de el a sutelor de mii de emigranţi, 
care îşi văd rostul în muncile „la negru” peste hotare, sunt regretabile. Cazul când un singur an secetos, cum 
a fost anul 2007, a pus la grele încercări consumul alimentar al populaţiei republicii, conducerea statului fiind 
nevoită sa apeleze la ajutorul comunităţii internaţionale (ajutor pe care l-a şi primit pe parcursul anilor 2007 
şi 2008), se explică nu atât prin gravitatea calamităţii naturale respective, cât prin iresponsabilitatea Ministe-
rului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a altor instituţii de stat, care nu se ocupă cu achiziţionarea cuve-
nită a produselor alimentare în rezervele de stat (doar anul 2006, să zicem, a fost unul rodnic!), nu promovează 
o politică reală de susţinere a producătorului autohton (cum s-a întâmplat şi în 2008, când roada bună de stru-
guri şi de alte culturi agricultorii au fost nevoiţi să o realizeze la preţuri de nimic, rămânând în mari pierderi), 
acordând ajutoare simbolice ţăranilor din partea statului în lucrarea terenurilor şi creşterea roadei etc. 

O dezvoltare social-economică durabilă a Republicii Moldova poate avea loc numai prin valorificarea efi-
cientă a resurselor naturale, în primul rând a celor agroclimatice (de rând cu cele umane), care presupune ges-
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tionarea acestora la nivelul cerinţelor dezvoltării durabile, creându-se condiţii de regenerare/reproducere şi 
menţinere a lor în permanenţă într-o stare normală de utilizare / exploatare. 
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