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Această broșură are drept scop 
a aduce la cunoștința cetățenilor 
informația despre drepturile de bază 
referitor la proprietatea asupra pămîn-
tului, informația este expusă în formă 
de întrebări și răspunsuri. 

Broșura a scos în evidență mai mul-
te aspecte practice: dreptul de propri-
etate asupra pămîntului, dobîndirea 
acestui drept, înstrăinarea pămîntu-
lui, probleme de cumpărare–vînzare a 
pămîntului, întrebări legate de arenda 
pămîntului și modalitățile de apărare a 
dreptului de proprietate asupra pămîn-
tului. Materialele propuse corespund 
legislației în vigoare.
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Apărarea propriilor drepturi și interese din diverse 
sfere ale vieții rămîne o problemă pentru cetățeni. 

Conform atricolului 46 din Constituția Republicii 
Moldova dreptul la proprietate privată, precum și cre-
anţele asupra statului sînt garantate. 

Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză 
de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și 
prealabilă despăgubire. 

În Republica Moldova problemele legate de dreptul 
de proprietate asupra pămîntului sînt actuale. 

În conformitate cu art.315 Cod civil al Republicii 
Moldova, proprietarul are drept de posesiune, de folo-
sinţă și de dispoziţie asupra bunului. Dreptul de pro-
prietate este perpetuu. 

Dreptul de folosinţă include și libertatea persoanei 
de a nu folosi bunul. 

Legea stabilește și prevede în mod aparte 
particularitățile dreptului de folosință a terenurilor 
agricole.1 

Proprietatea este, în condițiile legii, inviolabilă.
Noținea ”pămînt” are mai multe sensuri: teritoriu 

al statului, planetă, resurs natural și altele. Din punct 
de vedere juridic, pămîntul prezintă interes sub două 
aspecte: economic și ecologic. 

Importanța economică a pămîntului constă în fap-
tul că pămîntul este o condiție necesară a activității 
umane, factor material al procesului de muncă, prici-
palul mijloc de producție în agricultură și silvicultură, 
de asemenea pămîntul este suprafața, baza teritorială 
pentru plasarea și dezvoltarea tuturor ramurilor eco-
nomiei și orașelor, etc.

Astfel din punct de vedere juridic pămîntul poate fi 
obiect la diferitor drepturi –de proprietate, de folosință, 
arendă și altele, iar din altă perspectivă – drept obiect 
al dreptului la protecția mediului.

1  Art. 315 al. (5) Codul civil al Republicii Moldova
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Rapoartele juridice legate de pămînt, de utiliza-
rea lui rațională, de protecția lui în scopul restabilirii 
fertilității solului, ameliorarea stării mediului, apă-
rarea dreptului de proprietate asupra pămîntului al 
cetățenilor și al organizațiilor constituie relații funci-
are. 

BAZA LEGISLATIVĂ

1. Constituția Republicii Moldova (articolele 3, 9, 
37, 46);

2. Codul funciar al Republicii Moldova 
3. Legea cu privire la agricultură nr.198-XV din 

15.05.2003;
4. Legea privind preţul normativ şi modul de vîn-

zare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII   din   
25.07.1997; 

5. Legea privind terenurile proprietate publică şi 
delimitarea nr.91-XVI din 05.04.2007;

6. Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XI-
II din 25.02.1998;

7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova des-
pre aprobarea Regulamentului privind modul 
de calculare a cuantumului plăţii anuale pentru 
arenda bunurilor agricole nr. 405 din 06.05.2005;

8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind 
consolidarea terenurilor agricole nr.1075 din 
01.10.2007;

9. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pen-
tru aprobarea Regulamentului cu privire la vîn-
zarea-cumpărarea terenurilor aferente nr. 1428   
din  16.12.2008; 

Cine poate fi deținător de teren?
Deţinători de terenuri cu titlu de proprietate priva-

tă pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova și investitorii 
străini, în conformitate cu legislaţia. 

Deţinătorii de terenuri cu orice titlu sînt protejaţi 
de stat. 
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Înregistrarea de stat a sectoarelor de 
teren şi a drepturilor asupra lor

Terenurile, indiferent de destinaţie și tipul de pro-
prietate, precum și drepturile asupra lor, sînt supuse 
înregistrării de stat în registrul bunurilor imobile al 
oficiului cadastral teritorial în modul stabilit de Legea 
cadastrului bunurilor imobile. 

Înregistrarea de stat a sectoarelor de teren și a drep-
turilor asupra lor în registrul bunurilor imobile al ofi-
ciului cadastral teritorial include: 

înregistrarea dreptului asupra sectorului de teren 
ce nu are hotare clar delimitate; 

înregistrarea condiţionată a dreptului de propri-
etate asupra sectorului de teren în cazul în care pro-
prietarul acestuia nu dispune de documentul care ar 
confirma acest drept; 

înregistrarea condiţionată a dreptului de proprieta-
te asupra sectorului de teren în cazul în care proprieta-
rul acestuia nu poate fi identificat; 

înregistrarea integrală a sectorului de teren și a 
dreptului asupra lui. 

Înregistrarea dreptului de proprietate asupra secto-
rului de teren ce nu are hotare clar delimitate se efectu-
ează și în cazul cînd sectorul de teren nu este delimitat 
în natură, nu este cartografiat sau hotarele acestuia nu 
au fost coordonate cu proprietarii terenurilor adia-
cente. În asemenea cazuri, fiecărui proprietar îi va fi 
înregistrat dreptul la cota de teren echivalent pînă la 
momentul delimitării hotarelor, în conformitate cu le-
gislaţia. 

În cazul în care proprietarul sectorului de teren nu 
dispune de documentul care i-ar confirma dreptul de 
proprietate asupra acestuia, pînă vor fi întreprinse ac-
ţiuni de stabilire a dreptului de proprietate, acest drept 
este înregistrat condiţionat pe numele proprietarului 
sectorului de teren, cu efectuarea menţiunii respective 
în registrul bunurilor imobile. Pe durata termenului de 
înregistrare condiţionată, proprietarul sectorului de 



DREPTUL DE PROPRIE TATE ASUPR A PĂMÎNTULUI6

teren nu este în drept să efectueze tranzacţii cu acest 
teren. 

 Pentru înregistrarea de stat a sectorului de teren și 
a dreptului asupra lui, la oficiul cadastral teritorial se 
prezintă documentele ce confirmă dreptul asupra lui 

Documentele ce confirmă drepturile deţinăto-
rilor de teren sînt: titlul de autentificare a dreptului 
deţinătorului de teren, eliberat de autorităţile adminis-
traţiei publice locale în cazul atribuirii de către acestea 
a terenurilor proprietate publică a unităţilor adminis-
trativ-teritoriale sau de către Agenţia de Stat Relaţii 
Funciare și Cadastru în cazul atribuirii de către stat a 
terenurilor proprietate publică a statului, certificatul 
de moștenire, contractul de vînzare-cumpărare, con-
tractul de donaţie, contractul de schimb, contractul de 
arendă și altele. 

Dreptul de proprietate neînregistrat asupra secto-
rului de teren se va considera nul în relaţiile cu ter-
ţii, inclusiv cu statul, care nu știu de existenţa acestui 
drept. 

ATRIBUIREA ŞI ÎNSTRĂINAREA 
TERENURILOR 

Autorităţile administraţiei publice locale atribuie 
cetăţenilor terenuri fără plată, eliberîndu-le titluri de 
proprietate: 

•	 trec în proprietatea cetăţenilor sectoarele de 
teren ocupate de case, anexe gospodărești și 
grădini care li s-au atribuit în conformitate cu 
legislaţia; 

•	 atribuie familiilor nou-formate sectoare de te-
ren din rezerva intravilanului pînă la epuizarea 
acesteia pentru construcţia caselor de locuit, 
anexelor gospodărești și grădini: în orașe – de 
la 0,04 pînă la 0,07 hectare, în localităţi rurale – 
pînă la 0,12 hectare. Dimensiunile concrete ale 
sectoarelor de teren se stabilesc de către autori-
tăţile administraţiei publice locale; 
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•	 trec (în limita normelor de urbanism, iar dacă 
aceasta nu este posibil, reieșind din suprafaţa 
reală a terenului ce deservește construcţiile) te-
renurile aferente caselor de locuit cu mai mul-
te apartamente privatizate, care nu constituie 
blocuri, în proprietatea comună în diviziune a 
proprietarilor apartamentelor, proporţional su-
prafeţei privatizate de fiecare. 

Este important!
Dacă familia voastră nu deține teren sau vrea 
să constuiască o locuință, dar nu aveți pămînt, 

adresați-vă la Primărie cu o cerere despre atribui-
rea unui teren pentru construcție.

Atribuirea repetată în proprietate privată a terenu-
rilor cetăţenilor, în scopurile indicate în alineatul 1 al 
prezentului articol, se efectuează contra plată prin vîn-
zare la licitaţie, organizată de autoritatea administraţiei 
publice locale. Preţul iniţial de vînzare a terenului nu 
va fi mai mic decît preţul normativ al pămîntului cal-
culat în baza tarifelor stabilite de legislaţia în vigoare. 

Se admite atribuirea repetată, fără plată, a terenu-
rilor, în scopurile prevăzute mai sus cetăţenilor a căror 
proprietate funciară a fost distrusă în rezultatul cala-
mităţilor naturale. 

Stingerea dreptului asupra terenului
Dreptul asupra terenului se stinge în cazurile: 
1) renunţării benevole a deţinătorului la teren; 
2) înstrăinării terenului de către proprietar; 
3) retragerii terenului pentru nevoile statului și so-

cietăţii; 
4) retragerii terenului în cazul și în modul stabilit 

în articolul 25 din prezentul Cod; 
5) decedării proprietarului; 
6) neachitării sistematice a impozitului funciar în 

termenul stabilit de lege; 
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7) expirării termenului pentru care a fost dat în fo-
losinţă terenul; 

8) încetării activităţii întreprinderii, instituţiei, or-
ganizaţiei; 

9) încetării raporturilor de muncă, în virtutea că-
rora a fost repartizat lotul auxiliar, dacă legisla-
ţia nu prevede altfel; 

10) nerespectării condiţiilor contractului de aren-
dă; 

11) exploatării terenului prin metode care conduc 
la degradarea solurilor, la poluarea lor chimi-
că, radioactivă și de altă natură, la înrăutăţirea 
situaţiei ecologice; 

12) folosirii terenurilor irigate prin metode care 
conduc la înmlăștinire, la salinizare secundară 
și la apariţia focarelor de eroziune prin irigare. 

Modul de retragere a terenurilor din 
dreptul de posesiune şi de beneficiere

În cazul cînd deţinătorul cu titlu de posesiune sau 
de folosinţă nu utilizează terenul în scopul în care i s-a 
atribuit, autoritatea administraţiei publice locale re-
spectivă, la cererea proprietarului, va dispune aplicarea 
sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege și îl va 
soma în scris, stabilind termenul, să-și îndeplinească 
obligaţiile. 

În cazul în care deţinătorul nu-și îndeplinește obli-
gaţiile în termenul stabilit (nu mai mare de doi ani) el 
va pierde dreptul de posesiune sau de folosinţă a te-
renului prin decizia instanţei judecătorești la cererea 
proprietarului funciar. 

Hotărîrea privind stingerea dreptului de folosinţă a 
terenului în cazurile prevăzute de alineatul întîi al ar-
ticolului 18 din prezentul Cod o adoptă administraţia 
întreprinderii, instituţiei, organizaţiei respective. 

În cazul stingerii dreptului de posesiune sau de fo-
losinţă funciară autoritatea administraţiei publice lo-
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cale respectivă, cu participarea părţilor interesate, ad-
optă o hotărîre privitoare la eliberarea de compensaţie 
deţinătorilor pentru cheltuielile legate de ameliorarea 
terenurilor sau de repararea de către aceștia a daunelor 
pricinuite de ei prin folosirea lor neraţională. 

Plata pentru folosirea terenului şi 
înlesnirile la încasarea acestei plăţi

Plata pentru folosirea terenului se încasează anual 
sub formă de impozit funciar sau plată de arendă, sta-
bilite în dependenţă de calitatea și amplasarea terenu-
lui pe baza documentelor de evaluare funciară. 

Impozitul funciar și înlesnirile la plata impozitului 
funciar sînt stabilite în Codul fiscal al Republicii Mol-
dova. 

 

Grădini şi loturi pentru legumicultură
Terenurile atribuite în proprietate ca loturi de lîngă 

casă, în conformitate cu legislaţia, amplasate în extra-
vilanul satului (comunei) sau orașului, se consideră 
grădini. 

Terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe 
lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor in-
travilanului, se includ în hotarele intravilanului loca-
lităţii, se consideră terenuri destinate construcţiilor și 
se utilizează pentru construcţii locative, cu condiţia 
includerii acestora în planul urbanistic general al lo-
calităţii.

Cetăţenilor care nu au terenuri pentru grădină li se 
pot atribui loturi pentru legumicultură. 

Loturile pentru legumicultură se distribuie cetăţe-
nilor în folosinţă provizorie de către autorităţile admi-
nistraţiei publice locale din terenurile de rezervă. 

Pe aceste loturi se interzice să se construiască clă-
diri capitale și să se cultive plante multianuale. În caz 
de necesitate, se pot face construcţii provizorii de fo-
losinţă personală pentru păstrarea inventarului legu-
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micol și pentru alte scopuri gospodărești. La stingerea 
dreptului de beneficiere asupra terenului, beneficiarii 
demolează construcţiile provizorii pe contul propriu. 

Mărimea lotului o stabilesc autorităţile administra-
ţiei publice locale în dependenţă de condiţiile concrete. 

 

Arendarea terenurilor
În condiţii de arendă terenurile se atribuie persoa-

nelor fizice și juridice din Republica Moldova, din alte 
state, precum și organizaţiilor și asociaţiilor internaţi-
onale. 

Persoanele care dau în arendă terenuri proprietate 
de stat sînt Guvernul și autorităţile administraţiei pu-
blice locale în limita competenţei lor. 

Persoanele care dau în arendă terenuri proprietate 
privată sînt proprietarii titulari ai terenurilor respec-
tive. 

Condiţiile de arendă se stabilesc de comun acord 
între persoanele care dau în arendă și arendași în con-
tractul de arendă. 

Se admite transmiterea terenurilor în condiţii de 
subarendă în cazul în care aceasta este prevăzută în 
contractul autentificat. 

Condițiile obligatorii pentru încheierea contrac-
tului de arendă, prevăzute de art.6 al Legii cu privire la 
arenda în agricultură nr.198-XV  din  15.05.2003 sînt:
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1) Încheierea contractului de arendă a bunurilor 
agricole se realizează în mod obligatoriu în 
formă scrisă. 

(2) Dreptul de folosinţă a bunurilor agricole aren-
date apare la încheierea contractului de arendă, 
din momentul semnării actului de predare-pre-
luare a bunurilor. 

(3) Contractul de arendă a bunurilor agricole va 
conţine, în mod obligatoriu, date privind: 

a) părţile contractante, domiciliul ori sediul acesto-
ra; 

b) obiectul contractului; 
c) actul care autentifică dreptul de proprietate sau 

alt drept al arendatorului de a da bunul agricol 
în arendă; 

d) înregistrarea contractului în modul stabilit (este 
obligatorie ștampila primăriei sau oficiului ca-
dastral) ; 

e) termenul arendei (Termenul arendei se stabileș-
te de către părţile contractante, dar nu va fi mai 
mic de un an și mai mare de 30 de ani. La darea 
în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii 
unor plantaţii multianuale, termenul contractu-
lui de arendă va fi stabilit pentru cel puţin 25 de 
ani). 

f) componenţa, forma şi cuantumul plăţii pentru 
arendă; 

Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileș-
te în unităţi bănești, se face în natură, în bani sau în na-
tură și în bani fie într-o altă formă, potrivit acordului 
dintre părţile contractante, și se efectuează în termenul 
și în locul prevăzute în contractul de arendă. 

Plata pentru arendă se determină în funcţie de su-
prafaţa terenului arendat, de bonitate, de relief și de 
măsura posibilităţii de a efectua lucrările în mod me-
canizat, de alte caracteristici ale terenului, de valoarea 
plantaţiilor multianuale amplasate pe el, dar nu va 
constitui mai puţin de 2% pe an din preţul normativ 
al terenului arendat. 
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Plata în natură pentru arenda terenurilor agricole 
se stabilește într-o cantitate determinată de produse 
agricole sau într-un procent determinat din volumul 
producţiei. Produsele cu care se plătește arenda se sta-
bilesc de către părţi în funcţie de specificul activităţii 
agricole și de zonă. 

Termenele și locul efectuării plăţii în natură pen-
tru arenda terenurilor agricole, calitatea produselor se 
stabilesc de către părţi în contract, în funcţie de felul 
produselor și de specificul obţinerii acestora. 

g) modalitatea, termenul şi locul achitării plăţii pen-
tru arendă; 

h) drepturile şi obligaţiile părţilor; 
i) răspunderea părţilor; 
j) condiţiile de modificare şi de reziliere a contractu-

lui; 
k) condiţiile de folosire a obiectelor situate pe terenul 

arendat, inclusiv a utilajului şi a tehnicii agricole; 
l) condiţiile de recultivare, după caz; 
m) obligativitatea respectării normelor ecologice. 

 

Înregistrarea contractului de arendă 
Contractul de arendă a terenurilor încheiat pe un 

termen mai mare de 3 ani se înregistrează la oficiul 
cadastral teritorial. Oficiul cadastral teritorial va pre-
zenta autorităţii administraţiei publice locale de nivelul 
întîi din zona de activitate a oficiului informaţia respec-
tivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind 
înregistrarea, modificarea sau rezilierea contractelor de 
arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor. 

Contractul de arendă a terenurilor încheiat pe un 
termen de pînă la 3 ani inclusiv se înregistrează la 
primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află 
terenurile şi alte bunuri agricole. 

Arendașul înregistrează contractul de arendă în 
termen de 3 luni de la data încheierii acestuia. Neîn-
registrarea contractului are ca efect inopozabilitatea 
contractului faţă de terţ. 
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Pentru neînregistrarea contractului de arendă în 
termenul prevăzut, arendașul poartă răspundere în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Înregistrarea benevolă la oficiul cadastral teritorial 
a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă 
la 3 ani îl scutește pe arendaș de obligaţia de a-l înre-
gistra la primărie. 
 

Acțiunea contractului de arendă 
încetează în cazul:

a) expirării termenului arendei; 
b) declarării nulităţii acestuia; 
c) pieirii bunurilor arendate; 
d) rezilierii contractului; 
e) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare 

sau de contract.

Contractul de arendă se reziliază: 
a) prin acordul comun al părţilor contractante; 
b) prin hotărîre a instanţei judecătorești, la cererea 

uneia dintre părţile contractante, în legătură cu 
neexecutarea de către cealaltă parte a obligaţiilor 
contractual. 

Acordul părţilor contractante privind rezilierea 
contractului de arendă se încheie în formă scrisă. 

Arendatorul este în drept să ceară 
rezilierea contractului de arendă 

în cazul cînd arendaşul:
a) nu a înregistrat contractul în termenele prevăzu-

te de prezenta lege; 
b) refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate 

în contract; 
c) a schimbat modul de folosinţă a bunurilor aren-

date fără consimţămîntul arendatorului; 
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d) a înrăutăţit starea bunurilor astfel încît ea nu poa-
te fi restabilită pînă la expirarea termenului con-
tractului; 

e) nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 
luni de la data expirării termenului prevăzut în 
contract; 

f) a încheiat un contract de subarendă fără consim-
ţămîntul arendatorului. 

Arendaşul este în drept să ceară rezilierea 
contractului de arendă în cazul cînd:

a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile sti-
pulate în contract, nu le-a transmis la timp ori 
face imposibilă exploatarea bunurilor arendate; 

b) bunurile arendate, din motive ce nu depind de 
voinţa sa, au ajuns într-o stare inutilizabilă; 

c) se află în incapacitate de muncă, este privat de li-
bertate ori au survenit alte circumstanţe care fac 
imposibilă executarea de mai departe a contrac-
tului. 

Partea contractantă care intenţionează să rezili-
eze contractul de arendă înştiinţează în scris partea 
cealaltă cu cel puţin 3 luni înainte de recoltare. 

Contractul de arendă a bunurilor agricole poate 
prevedea și alte motive de reziliere a acestuia din iniţi-
ativa părţilor. 

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR FUNCIARE 
Litigiile dintre deţinătorii de terenuri și autorităţile 

administraţiei publice locale se soluţionează de orga-
nele ierarhic superioare, a căror decizie poate fi atacată 
în instanţa judecătorească de drept comun sau econo-
mică competentă. 

Litigiile în care părţile sau una din părţi sînt deţi-
nători de terenuri cu titlu de proprietate se examinează 
de către instanţa judecătorească de drept comun sau 
economică competentă. 
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Litigiile patrimoniale dintre întreprinderi, instituţii 
și organizaţii privind raporturile funciare se soluţio-
nează de către judecătoria economică. Litigiile patri-
moniale privind raporturile funciare, în care părţile 
sau una din părţi sînt persoane fizice, se examinează 
de către judecătoria raională, municipală (de sector) 
dacă legislaţia nu prevede altfel. 

VÎNZAREA-CUMPĂRAREA PĂMÎNTULUI
Vînzarea-cumpărarea pămîntului se efectuează 

prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ, 
prin concurs sau la licitaţie. Pentru perfectarea tran-
zacţiei de vînzare-cumpărare se prezintă documente în 
care sînt indicaţi parametrii cantitativi și calitativi ai 
terenului, precum și dreptul deţinătorului asupra tere-
nului, eliberate, după caz: 

a) de organul cadastral teritorial în a cărui rază este 
situat terenul – pentru vînzare-cumpărare de te-
renuri proprietate privată; 

a1) de Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru – pentru 
terenurile proprietate publică a statului; 

b) de primăria municipiului, orașului, satului (co-
munei) în al cărei teritoriu este situat terenul – 
pentru vînzare-cumpărare de terenuri proprieta-
te publică a unităţii administrativ-teritoriale. 

Terenurile pe care sînt amplasate construcţii, in-
stalaţii inginerești, plantaţii multianuale și alte bunuri 
imobiliare se vînd concomitent cu înstrăinarea bunu-
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rilor imobiliare. Preţul de vînzare a imobilului se con-
stituie din preţul terenului plus preţul bunurilor imo-
biliare, amplasate pe acest teren. 

ESTE IMPORTANT! Autentificarea notarială a 
contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor 

este obligatorie. 

Vînzarea terenurilor proprietate publică
Terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît 

persoanelor fizice și persoanelor juridice ale Republicii 
Moldova, cît și investitorilor străini, cu excepţia tere-
nurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic 
care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor 
juridice ale Republicii Moldova. 

Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate pu-
blică se efectuează cu achitarea preţului la o plată uni-
că sau în rate. La încheierea contractului de vînzare-
cumpărare în rate, se achită cel puţin 50% din preţul 
terenului. 

Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate pu-
blică se efectuează astfel: 

a) cumpărătorul (persoană fizică sau persoană ju-
ridică) depune la primăria municipiului, orașu-
lui, satului (comunei) sau, după caz, la organul 
împuternicit de Guvern o cerere de cumpărare a 
terenului; 

b) primarul municipiului, orașului, satului (comu-
nei), în baza deciziei sau, după caz, organul îm-
puternicit de Guvern examinează, în termen de 
o lună, cererea cumpărătorului, aprobă planul 
geometric al terenului, elaborat în modul stabilit 
de legislaţie, în baza schemei terenului, de către 
serviciul specializat al autorităţii administraţi-
ei publice locale sau, după necesitate, de între-
prinderea licenţiată în domeniul urbanismului, 
determină preţul terenului (sectorului de teren), 
încheie contractul de vînzare-cumpărare și stabi-
lește termenul de achitare a plăţii; 
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c) cumpărătorul achită, în termen de o lună, suma 
egală cu preţul normativ al pămîntului prevăzut 
pentru destinaţia respectivă. În cazul vînzării-
cumpărării terenului prin concurs sau la licitaţie, 
preţul acestuia nu poate fi mai mic decît preţul 
normativ al pămîntului; 

d) contractul de vînzare-cumpărare se autentifică 
notarial; 

e) noul deţinător de teren prezintă contractul de 
vînzare-cumpărare și planul geometric al terenu-
lui la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de 
activitate este situat terenul pentru înregistrarea 
dreptului de proprietate asupra lui. 

Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîn-
deşte în momentul înregistrării în registrul bunurilor 
imobile.

Autoritatea administraţiei publice locale trece, în 
termen de 10 zile, noul deţinător în registrul cadastral 
al deţinătorilor de teren și informează despre aceasta 
organul fiscal teritorial. 

La încheierea contractelor de vînzare-cumpărare 
a terenului, autoritatea administraţiei publice locale 
poate stabili unele restricţii (servituţi) pe care proprie-
tarii vor fi obligaţi să le respecte. 

Vînzarea terenurilor proprietate privată
În categoria terenurilor proprietate privată intră 

toate terenurile deţinătorilor, incluse în registrul cadas-
tral al deţinătorilor de terenuri sau în registrul bunu-
rilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. 

Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la 
preţ liber. 

Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate pri-
vată prin înţelegere între vînzător și cumpărător inclu-
de următoarele acţiuni: 

a) vînzătorul perfectează documentele care îi con-
firmă dreptul de proprietate asupra pămîntului; 

b) vînzătorul și cumpărătorul încheie contractul de 
vînzare-cumpărare; 
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c) contractul de vînzare-cumpărare a pămîntului se 
autentifică notarial 

d) noul deţinător de teren prezintă contractul de 
vînzare-cumpărare la oficiul cadastral teritori-
al în a cărui rază de activitate este situat terenul 
pentru înregistrarea dreptului de proprietate asu-
pra lui. 

Dreptul de proprietate asupra terenului se 
dobîndeşte în momentul înregistrării în registrul bu-
nurilor imobile.

Vînzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie 
agricolă aflate în proprietate privată

Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor cu 
destinaţie agricolă aflate în proprietate privată. Desti-
naţia terenurilor se stabilește pe baza informaţiei pri-
măriei municipiului, orașului, satului (comunei) pe al 
cărei teritoriu este situat terenul. 

Dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu 
destinaţie agricolă aparţine statului, persoanelor fizice 
cetăţeni ai Republicii Moldova, precum și persoane-
lor juridice al căror capital social nu conţine investiţii 
străine. 

În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin 
proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale 
fondului silvic prin moștenire legală sau testamentară, 
ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii 
numai cetăţenilor Republicii Moldova. 

De dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a 
unor sectoare din teren) proprietate comună benefici-
ază coproprietarii. 

Preţul normativ al pămîntului se stabilește la vîn-
zarea-cumpărarea terenurilor, la arendarea lor, pre-
cum și în alte cazuri ce ţin de activitatea economică. 

Pentru calcularea preţului normativ al pămîntului 
este necesar de a primi caracteristica lui cadastrală. 
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ASIGURAREA MEDICALĂ
Volumul asistenţei medicale, acordate în cadrul asi-

gurării obligatorii de asistenţă medicală, este prevăzut 
în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală, care este elaborat de Ministerul Sănătăţii și 
aprobat de Guvern. 

ESTE IMPORTANT! Dacă arendaşul sau propri-
etarul terenului care prelucrează de sine stătător 
pămîntul procură polița de asigurare obligatorie 
de asistenţă medicală pînă la 31 martie, el benefi-
ciază de o reducere de 75% din costul poliței.

Apără-ți drepturile!
Drepturile tuturor cetățenilor țării sînt garantate de 

Constituția Republicii Moldova. apărarea drepturilor 
este reglementată de normele dreptului civil, procesu-
al-civil, penal, de procedură penală, administrativă și 
legislația muncii. 

Apărarea drepturilor în cadrul instanțelor de ju-
decată este unul din mijloacele principale de apăra-
re a drepturilor încălcate. Instanțele de judecată de 
jurisdicție comună examinează cererile referitor la 
drepturile încălcate.

În afară de aceasta o plîngere asupra acțiunilor unui 
funcționar public poate fi depusă în organul ierarhic 
superior sau în procuratură. 

Acţiunea în apărare a drepturilor, libertăţilor și 
intereselor legitime poate fi intentată de către procu-
ror numai la cererea scrisă a persoanei interesate dacă 
aceasta nu se poate adresa în judecată personal din ca-
uză de sănătate, vîrstă înaintată, incapabilitate sau din 
alte motive întemeiate. 

De asemenea asistență juridică calificată este acor-
dată de Oficiile Teritoriale ale Consiliului Naţional 
pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. Persoa-
na care are venituri mai mici decît 1500 lei, are dreptul 
să beneficieze gratis de asistența juridică a unui avocat 
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din Oficiul Teritorial al Consiliului Naţional pentru 
Asistenţa Juridică Garantată de Stat.

Instituția Avocatului Poporului (a ombudsmna-
ului) este un mecanism eficient de apărare a libertăților 
și drepturilor cetățenilor.

Avocatul Poporului (Ombudsmanul) asigură res-
pectarea drepturilor și libertăţilor omului de către au-
torităţile publice, de către organizaţii și întreprinderi, 
indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de 
organizare, de către organizaţiile necomerciale și de 
către persoanele cu funcţii de răspundere de toate ni-
velurile.
 

Condiţiile sesizării Avocatului Poporului
Cererea adresată Avocatului Poporului se depune 

pînă la expirarea unui an din ziua încălcării presupuse 
a drepturilor sau libertăţilor petiţionarului sau din ziua 
cînd petiţionarul a aflat despre presupusa încălcare.

Cererile sînt depuse personal sau prin poștă, fax, e-
mail sau alt mijloc de comunicare. Cererea poate fi de-
pusă și de către un reprezentant al persoanei lezate în 
drepturi, de către organizaţii nonguvernamentale, sindi-
cate și alte organizaţii reprezentative în numele acesteia.

Cererile adresate Avocatului Poporului sînt scutite 
de taxa de stat.

Avocatul Poporului examinează și cereri orale, 
parvenite în cadrul audienţelor organizate nu mai rar 
decît o dată pe lună conform regulamentului aprobat 
de Avocatul Poporului.

Conţinutul cererii
În cererea adresată Avocatului Poporului se indică:

a) numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului şi, 
după caz, numele, prenumele persoanei lezate în 
drepturi;

b) descrierea succintă a circumstanţelor cauzei; 
c) denumirea autorităţii sau numele şi prenumele 

persoanei cu funcţie de răspundere în urma acţi-
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unilor şi/sau inacţiunilor căreia a avut loc încăl-
carea drepturilor sau libertăţilor, în cazul în care 
această persoană se cunoaşte;

d) semnătura şi data întocmirii.
 În cazul în care faptele invocate în cerere au con-

stituit obiect al examinării de către alte autorităţi, la 
cerere se anexează și copiile de pe răspunsurile auto-
rităţilor respective.

Cererea care nu corespunde cerinţelor prevăzute la 
alin.(1) se restituie fără examinare.

Primirea spre examinare a cererilor
După recepţionarea cererii, Avocatul Poporului 

este în drept:
a) să accepte cererea spre examinare;
b) să restituie cererea fără examinare, explicînd peti-

ţionarului procedura pe care acesta este în drept să 
o folosească pentru a-şi apăra drepturile şi libertă-
ţile;

c) să remită cererea organelor competente pentru a fi 
examinată în conformitate cu prevederile legislaţi-
ei cu privire la petiţionare.

În termen de 10 zile de la data recepţionării cererii 
Avocatul Poporului înștiinţează petiţionarul despre 

decizia adoptată. În cazul în care cererea este restituită 
fără examinare, se indică în mod obligatoriu motivele 
restituirii.

Decizia de restituire a cererii nu poate fi atacată. 
Cererea repetată poate fi depusă după înlăturarea cau-
zelor care au servit drept temei pentru restituire.

Cererea repetată în privinţa acelorași persoane și 
fapte se acceptă spre examinare numai în cazul apariţi-
ei unor circumstanţe noi.

Nu este primită spre examinare cererea:
a) depusă peste un an de la data constatării încălcării 

drepturilor şi libertăţilor omului, cu excepţia cazu-
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rilor cînd Avocatul Poporului poate prelungi acest 
termen, dar nu mai mult decît cu un an;

b) care este în procedură judiciară pentru examinare 
în fond, cu excepţia cererilor privind acţiunile şi/
sau inacţiunile judecătorului;

c) a cărei examinare ţine de competenţa altor organe 
(intentarea urmăririi penale, explicarea deciziei 
judecătoreşti);

d) pe cauză adjudecată, pe care există o sentinţă sau o 
hotărîre judecătorească în fond;

e) depusă de o persoană declarată incapabilă prin ho-
tărîre judecătorească;

f) care conţine calomnii şi insulte, discreditează au-
torităţile statului în general, autorităţile locale, 
asociaţiile de cetăţeni şi reprezentanţii lor, care in-
stigă la ură naţională, rasială, religioasă şi la alte 
acţiuni pentru care se prevede răspundere conform 
legii.

Reprezentanțele Oficiului avocatului poporului 
oferă cetățenilor și consultații în unele probleme juri-
dice. 
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