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ASPECTE PRIVIND SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ  

A ȚĂRANULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA 
 

Opinia economistului Adam Smith, conform căreia activitatea umană creează masa bunurilor este 

perfect valabilă pentru oamenii satelor care, prin munca lor, au modelat spațiul rural în funcție de nevoi. 

Omul a fost și rămâne cel care pune în valoare resursele naturale, materiale, financiare și de altă natură 

pentru a asigura "protecția socială și economică a țăranului". 

 Trebuie remarcat faptul că cercetările din domeniul economiei, incluzând și economia agro-

alimentară, se concentrează asupra aspectelor tehnice și tehnologice. Este firesc să fim curioși și în același 

timp să privim atent la aspectele legate de viața oamenilor, mai ales viața țăranilor din mediul rural. 

 Lucrarea analizează situația economică și socială a țăranilor din Republica Moldova, venind cu 

câteva propuneri care ar putea contribui la asigurarea unui trai mai decent pentru aceștia.   
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Clasificare JEL: Q12, Q15, Q17.   

 

 

ASPECTS ON THE ECONOMIC AND SOCIAL SITUATION 

 OF THE PEASANT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

 Adam Smith's opinion that human activity creates the mass of goods is perfectly valid also for the 

man in the village who, through work, has shaped the rural space according to needs. Man has been and 

remains the one that highlights the natural, material, financial, and other resources to achieve the 

"peasant's social and economic protection". 

 It is worth mentioning that the researches in the economy, including in the agro-food economy, 

are focused on the technical and technological aspects. It is only natural to be curious and at the same to 

look attentively at the aspects related to the human life, especially the peasants’ life in the rural areas.  

 The article analyses the economic and social situation of the peasants from the Republic of 

Moldova, and presents some proposals that would contribute to ensuring a more decent living for them. 
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