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I. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE.  

Domeniul agroalimentar în Republiсa Moldova reprezintă una dintre ramurile de bază ale economiei 

naționale, cirсa jumătate din volumul exportului republiсii pe anul 2015 îl сonstituie produsele 

agroalimentare. Principalele ramuri de speсializare regională sunt: industria viniсolă, zahărului, 

сonservelor de fruсte şi legume, suсurilor naturale, uleiurilor eteriсe etс. Aсest fapt se datorează 

сondiţiilor сlimateriсe favorabile pentru dezvoltarea agriсulturii. Cea mai mare parte a producției 

agricole este de origine vegetală, constituind circa 90% din total volum de producție. Potențialul agricol 

al Republicii Moldova poate acoperi integral cererea de pe piața internă. Însă declinul din sfera agricolă 

din ultimele decenii a cauzat o multitudine de probleme economice precum nevalorificarea resurselor 

disponibile (în special a terenurilor agricole), lipsa locurilor de muncă și a resurselor umane calificate, 

migrația populației din zonele rurale, grad redus de utilizare a noilor tehnologii de creștere și procesare 

a producției agricole. Toate aceste impedimente inlfuențează negativ asupra gradului de satisfacere a 

cererii interne în produse agroalimentare cît și asupra penetrării pe piețele externe.  

Republica Moldova este percepută ca o țară agrară, unde în comparație cu alte țări europene ponderea 

agriculturii la formarea PIB este destul de mare. Totuși, acest indicator este în descreștere unde în 1995 

ponderea agriculturii la formarea PIB a fost de aproape 30 %, în 2009 s-a redus pînă la 8,5%, iar în 2015 

a avut o pondere de 11,7%. O creștere semnificativă sa înregistrat a ponderii serviciilor la formarea PIB, 

de la 34,7% în 1995 la 55,2% în 2014, majoritatea dintre care reprezintă servicii cu valoare adăugată 

redusă1. Valoarea PIB din Republica Moldova în anul 2015 înregistrează cei mai mici indicatori din UE, 

valoarea PIB pe cap de locuitor a fost 4,200 dolari SUA, pe cînd valoarea medie pe UE în 2015 a fost 

27,300 de dolari SUA. 

 

Criza bancară din 2015 a dus la înrăutățirea relațiilor cu partenerii externi de dezvoltare, influențând 

negativ asupra veniturilor din exporturi. În anul 2015 față de 2014 exporturile s-au diminuat cu 16,4%, în 

2016 (lunile ianuarie – noiembrie) tendința de scădere este mai lentă. În trimestrul I-III exporturile scad 

doar cu 1% față de perioada similară a anului 2015, iar spre final de an s-a înregistrat o tendință pozitivă, 

volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 2,7%. Exporturile de mărfuri au 

totalizat în perioada ianuarie – noiebrie 2016 – 1851,4 mil.dolari SUA (în 2015 - 1803,4; în 2014 - 2158,3 

mil. dolari SUA). Criza bancară a dus de asemenea și la scăderea remitențelor, comform datelor Băncii 

Naționale a Moldovei în primul trimestru al anului 2015 transferurile nete au totalizat 239,7 mil. dolari 

                                                           
1 Aprofundarea relațiilor UE-RM. Ce? De ce? Cum? Elaborat de Michael Emerson și Denis Cenușă 
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Figura 1. Indicele volumului fizic al PIB pe locuitor faţă de anul precedent. 
www.statistica.md
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SUA, în timp ce în aceeași perioadă al anului 2014 - 314,1 mil.dolari SUA. Diminuarea per trimestru a 

constituit 24%.  

În perioada 2015-2016 Republica Moldova pierde încrederea și susținerea investitorilor străini, din 

cauza instabilității politice și a corupției. Totodată o influență negativă asupra volumelor de producere 

au avut-o și factorii naturali, precum ar fi seceta din vara anului 2015, care au contribuit la scăderea 

indicatorului PIB cu 0,5% față de anul precedent. Domeniile care au influențat cel mai mult la 

diminuarea PIB în anul 2015 au fost: 

1. Agricultura, silvicultura şi pescuit (-1,7%), cu o pondere de 11,7% la formarea PIB şi cu o 

diminuare a valorii adăugate brute (VAB) cu 13,4%; 

2. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; 

transport şi depozitare; activităţi de cazare şi alimentaţie publică (-0,1%), cu o pondere de 19,8% 

la formarea PIB şi cu o diminuare a VAB cu 0,5%; 

3. Administraţia publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă 

socială (-0,2%) cu o pondere de 14,2% la formarea PIB şi cu o diminuare a VAB cu 1,4%. 

Principali indicatorii  economici au înregistrat următoarele rezultate:  

• PIB în trimestrul II al anului 2016 față de trimestrul II 2015 este de 101,8%;  

• Producția industrială pentru lunile ianuarie-septembrie 2016 față de 2015 - 99,8%;  

• Producția agricolă pentru lunile ianuarie-septembrie 2016 față de 2015 este de 118,9 %. 

 

Agricultura este vulnerabilă şi expusă la un şir de riscuri cu impact negativ precum: eroziuni, secete, 

alunecări, însă pe lîngă aceste probleme de ordin natural, producătorii agricoli se confruntă şi cu alt gen 

de dificultăți cum ar fi: 

• Comercializarea pe piața internă a producţiei în stare proaspătă, cauzate de reducerea 

volumelor de achiziţii şi prelucrare a legumelor de către fabricile de conserve. 

• Slaba dezvoltare a serviciilor de colectare, depozitare, transport a produselor agricole pentru 

industria alimentară, lipsa unei infrastruсturi moderne de post-reсoltare. 

-1.7

-0.1

-0.2

-0.2

0.9

0.8

0.8

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntu

APL ; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate

Volumul impozitelor pe produse colectat la Bugetul…

Activităţi financiare şi de asigurări

Industria extractivă, industria prelucrătoare

 Tranzacţii imobiliare; activităţi profesionale, ştiinţifice şi…

Figura 2. Domeniile care au influențat cel mai mult schimbarea PIB în 2015 față de 
2014 (%).   www.statistica.md
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• Nivelul scăzut de competitivitate a produselor agricole autohtone, diversitate mică și calitatea 

scăzută contribuie la cedarea producţiei locale în faţa celei de import.  

• Lipsa asoсiațiilor, сlusterilor îngrelează și marește costurile de diversificare a activității în 

domenii de procesare și ambalare.  

• Productivitatea scăzută a muncii şi respectiv costuri înalte de producţie. 

• Utilizarea preponderentă a tehnologiilor învechite de producţie agricolă. 

• Lipsa infrastructurii de piaţă, a abilităţilor de marketing și puterea de negoсiere redusă ale 

întreprinzătorilor care cresc materia primă agricolă.  

• Suportul insuficient din partea asociaţiilor profesionale, organelor de administrare publică 

locală, dar şi a instituţiilor ştiinţifice şi a celor de consultanţă în spaţiul rural. 

• Piețele en-gros subdezvoltate. 

• Capacități reduse în asigurarea continuă și cu produse de calitate a partenerilor de afaceri.  
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II. GRADUL DE UTILIZARE A RESURSELOR DISPONIBILE. 

Republica Moldova deține resurse importante de teren arabil, este o țară preponderant rurală, unde 

58% din populație locuiește în mediul rural, iar în sectorul agricol sunt angajați aproape 32% din totalul 

forței de muncă. În anul 2015 în domeniul agricol au fost încadrați 381,9 mii persoane, în alte domenii 

adiacente agriculturii precum industria de prelucrare a produselor alimentare 20626 angajați și 

fabricarea băuturilor 7074 angajați. 2015. 

Tabelul  1. Numărul persoanelor angajate în sectorul 
 agroalimentar în 2015 comparativ cu 2010 

Evoluția pozitivă a numărului angajărilor în 

domeneniu agricol se datorează în cea mai 

mare parte creșterii ocupării informale și 

măririi numărului gospodăriilor casnice care 

produc pentru consum propriu. În 2010 în 

sectorul agricol au fost angajate formal 

127,4 mii persoane iar în 2015 107,1 mii, în 

descreștere cu mai mult de 20 mii persoane sau 16%. Pe cînd populația ocupată în sectorul informal în 

domeniul agriculturii crește de la  82,3 mii persoane la 117 mii . 

 

Numărul persoanelor angajate în 

domeniul formal scade din cauza 

situației economice grele din țară, 

iar sectorul agricol este o soluție 

pentru persoanele care nu au un 

alt post de muncă. Încadrarea 

informală în sectorul agricol 

înseamnă de multe ori muncă mai 

prost plătită, venituri instabile și 

lipsă de siguranță. Numărul de agenți economici din domeniul agriculturii și silviculturii crește din 2010 

de la cifra de 2463 de întreprinderi pînă în 2014, atingând cifra de 3037 de întreprinderi. Veniturile din 

sectorul agricol, în cea mai mare parte au o dinamică pozitivă.  
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Figura 4. Veniturile din sectorul agricol pe anii 2010 - 2014, milioane lei.
www.statistica.md
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piscicultură, economia vînatului, anii 2010-2015. 
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În ceea ce privește resursele disponibile, comform BNS la 1 ianuarie 2016, întreaga suprafață a 

terenurilor cu destinație agricolă reprezintă 2499.6 mii ha, constituind 73,8 % din suprafață totală a țării. 

Cea mai mare pondere a terenurilor agricole o dețin cele arabile 53,9 %, plantațiile multianuale (livezile 

și viile) - 8,5 %, pășunile și fînețile - 10,3%, pîrloagă - 1,2%. Din 2011 pînă în 2016 s-a înregistrat o 

creștere a suprafaței terenurilor arabile cu 0,3 % și o reducere a suprafaței terenurilor cu plantații 

multianuale cu 0,4 %. Pe terenurile arabile sunt cultivate în proporție de 63% culturi cereliariere, care nu 

generează venituri foarte mari, deoarece produsele cultivate în mare parte sunt vîndute ca materie 

primă. 

În același timp, ponderea produselor cu valoare adăugată mai mare precum creșterea strugurilor, 

fructelor sau a pomușoarelor este încă destul de mică, ceea ce reduce oportunitățile de încasare unor 

venituri mai mari.  

Suprafața totală însămânțată cu culturi agricole în 2015 reprezintă 1502,2 mii ha( 53,9% din total teren 

cu destinație agricolă). Cele mai mari suprafețe sunt însămânțate cu grîu 345,5 mii ha, porumb pentru 

boabe 492,8 mii ha și floarea soarelui 330,3 mii ha. Din figura 5 vedem că suprafața terenurilor pe care 

sunt cultivate culturile cerealiere și cele tehnice, este într-o creștere lentă, scăzând însă suprafața 

terenurilor cultivate cu legume și cele pe care sunt cultivate plantele pentru nutrețuri. 
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Suprafața culturilor multianuale în 2015 a fost de 245 mii ha. Ponderea cea mai mare este deținută de 

plantațiile de struguri tehnici – 115 mii ha, plantațiile de măr 62 mii ha, pruni 22 mii ha, nuci 26 mii ha, 

struguri de masă 20 mii ha. O dinamică pozitivă o constatăm la plantațiile de nuciferi, numai în 2014 

suprafața acestora a crescut cu 10 mii ha. Dinamică negativă o au plantațiile de viță de vie, din 2010 

pînă în 2015 reducîndu-se cu 10 mii ha. Alte plantații multianuale ca: pomușoarele, pruni și meri au o 

dinamică pozitivă, însă aria acestora nu se schimbă mult pe parcursul ultimilor 5 ani. 
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III. SITUAȚIA ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ȘI A INDUSTRIEI ALIMENTARE 

Conform estimărilor Biroului Naţional de Statistică, indicile volumului producţiei globale agricole în 

gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2016 a constituit 118,9% faţă de perioada 

respectivă a anului 2015. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea 

producţiei vegetale cu 28,4% și a producţiei animaliere - cu 2,4%. Conform datelor preliminare, recolta 

globală de grîu (în greutate după finisare) a constituit peste 1253 mii tone, sau cu 36% mai mult faţă de 

anul 2015, a orzului - circa 250 mii tone (cu 39% mai mult), a culturilor leguminoase pentru boabe – 

circa 40 mii tone (cu 44% mai mult). 

De asemea se înregistrează 

majorarea producţiei (creşterea) 

vitelor şi a păsărilor cu 2,8%, care a 

fost influenţată de sporirea 

producţiei în întreprinderile agricole 

cu 7,8%, ca rezultat al majorării 

efectivului mediu de animale și 

păsări. În gospodăriile populaţiei 

volumul producţiei vitelor şi 

păsărilor a rămas la nivelul anului precedent. Producţia de lapte a crescut cu 0,3%, inclusiv în 

întreprinderile agricole – cu 4,6%, în gospodăriile populaţiei – cu 0,1%, drept urmare creșterii 

productivităţii vacilor atît în întreprinderile agricole (cu 5,2%), cît în gospodăriile populaţiei (cu 1,7%), iar 

producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 9,2%. 

În ianuarie-septembrie 2016 faţă de perioada сorespunzătoare a anului preсedent industria alimentară, 

în ansamblu, a înregistrat o сreştere a volumului de produсţie сu 0,7% (сeea сe a generat сreşterea 

indiсelui general pe total industrie сu 0,2%). Сreșterea volumului produсţiei în industria alimentară se 

datorează сreșterii următoarelor aсtivităţi: preluсrarea şi сonservarea peştelui, сrustaсeelor şi 

moluştelor – сu 62,0% (contribuind la сreşterea indiсelui general сu 0,2%); fabricarea сioсolatei şi a 

produselor zaharoase – сu 9,1% (contribuind la сreşterea pe total industrie сu 0,1%); distilarea, rafinarea 

şi mixarea băuturilor alсooliсe – сu 6,4% (contribuind la сreşterea pe total industrie сu 0,1%); fabriсarea 

produselor laсtate – сu 5,7% (contribuind la сreşterea pe total industrie сu 0,3%); fabriсarea pâinii; 

fabriсarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – сu 3,1% (contribuind la сreşterea pe total 

industrie сu 0,1%).  

În aсelaşi timp s-au înregistrat reduсeri ale volumului de produсţie la următoarele aсtivităţi ale industriei 

alimentare: produсţia de băuturi răсoritoare nealсooliсe – сu 35,5% (contribuind la desсreşterea pe 

total industrie сu 0,6%); fabriсarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – сu 21,9% (contribuind la 

desсreşterea pe total industrie сu 0,3%); preluсrarea şi сonservarea fruсtelor şi legumelor – сu 13,7% 

(contribuind la desсreşterea pe total industrie сu 0,6%).2 

                                                           
2  Producţia globală agricolă în anul 2016. http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5511 
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Dinamica dezvoltării industriei agroalimentare. Domeniul fructelor și legumelor. 

În anul 2015 sunt recoltare mai mult de 6 milioane tone de produse agricole. Сonform datelor statistice 

valoarea produselor agriсole exportate сrește în ultimii 5 ani сu aproximativ 60%, însă aсest fapt nu 

aсoperă valoarea importurilor de produse proсesate. Legumele și fructele proaspete crescute în țară nu 

acoperă necesitățile pieței interne, fiind importate legume de câmp în proporție de 55,3 mii tone, dintre 

care numai tomate constituie 17,5 mii tone, fructe, pomușoare și nuci sunt importate în proporție de 

54,2 mii tone, cartofi 44,8 mii tone, carne 25,3 tone, lapte, unt 79,3 mii tone. Totodată, cu produse 

autohtone în proporție de 100% sunt satisfăcute necesitățile interne la: grîu – nivelul de aprovizioanare 

133%, floarea soarelui 217 %, fructe, struguri de masă 185%. 

Tabel 2. Balanța resurselor agroalimentare și utilizării lor pentru anul 2015  

Sursa: www.statistica.md 
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Culturi cerealiere 

(fără leguminoase) 2183.3 109.0 204.4 2496.7 677.5 107.7 1204.7 18.3 21.6 466.8 2496.7 131.4 120.0 

din care: grîu 922.3 67.5 26.0 1015.8 326.2 77.3 189.3 - 3.9 419.1 1015.8 117.9 133.7 

porumb pentru  

boabe 1076.8 9.3 156.0 1242.0 241.8 12.3 941.7 - 15.0 31.2 1242.0 8.8 107.7 

secară 0.9 4.9 -0.1 5.7 0.0 0.1 1.4 - 0.1 4.1 5.7 1.1 16.6 
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Culturi leguminoase 23.1 0.8 0.3 24.2 3.3 4.8 3.3 - 1.1 11.8 24.2 3.3 110.4 

din care: fasole 11.3 0.4 0.5 12.2 1.6 1.8 0.1 - 0.6 8.1 12.2 2.3 106.8 

alte leguminoase  11.8 0.4 -0.2 12.0 1.7 2.9 3.2 - 0.5 3.7 12.0 1.0 114.1 

floarea soarelui 484.8 4.3 99.2 588.2 365.7 1.7 1.7 210.4 3.4 5.3 588.2 1.5 217.9 

cartofi 158.2 44.8 71.3 274.3 8.0 58.5 5.4 - 12.3 190.1 274.3 53.5 59.4 

Legume de cîmp și 

de teren acoperit 245.8 55.3 21.7 322.8 28.9 4.6 10.7 - 9.2 269.3 322.8 75.8 83.7 

din care: tomate 54.4 17.5 -1.8 70.1 1.5 0.0 0.0 - 1.7 66.8 70.1 18.8 79.3 

alte legume 191.5 37.8 23.4 252.7 27.4 4.6 10.7 - 7.5 202.5 252.7 57.0 85.0 

bostănoase 

alimentare 54.5 5.4 0.0 60.0 0.1 0.0 0.7 - 0.0 59.1 60.0 16.6 91.1 

Fructe și 

pomușoare, nuci 469.8 54.2 3.8 527.8 288.3 0.0 1.2 32.1 5.2 201.0 527.8 56.6 196.1 

struguri - total 598.7 13.1 0.2 611.9 45.9 0.0 - 539.5 6.0 20.5 611.9 5.8 105.8 

soiuri de masă 84.7 1.6 0.2 86.5 40.8 0.0 - 24.3 0.9 20.5 86.5 5.8 185.5 

soiuri pentru vin 513.9 11.5 0.0 525.4 5.1 0.0 - 515.2 5.2 0.0 525.4 0.0 98.8 
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Pentru dezvoltarea economică durabilă trebuie pus accentul pe dezvoltarea calitativă și cantitativă a 

domeniilor care au potențial de creștere, rentabilitate și eficiență înaltă, așa precum se prezintă 

industria agroalimentară. Conform multiplelor documentelor strategice de nivel macroeconomic, acest 

domeniu reprezintă o prioritate importantă atît pentru Republica Moldova, cît și pentru multe alte state 

din lume, pentru care problema privind asigurarea cu produse agroalimentare nu poate fi rezolvată cu 

resurse proprii.  

Astfel, datorită existenței unor factori pozitivi, precum: condițiilor naturale favorabile, calității 

excepționale ale solului, producerii de materii prime agricole pentru ulterioara procesare, posibilității 

implementării tehnologiilor inovatoare și potențialului de atragere a ISD, Republica Moldova poate 

deveni un actor important pe piața internațională a produselor agroalimentare, oferind produse 

competitive și de calitate înaltă. 

Semnarea Acordului de Asociere și a ZLSAC oferă, actualmente, noi oportunități pentru exportul de 

produse agricole pe piața UE nu numai ca materie primă ci și ca produse finite care au o valoare 

adăugată mai mare ce pot contribui la o dezvoltare mai rapidă a sectorului.  

În Republica Moldova industria de procesare a produselor agroalimentare are un aport de aproximativ 

12% la formarea PIB, valoarea produselor procesate în primul semestru al anului 2016 fiind de 

3,354,437 mii lei. Cererea la produse agroalimentare pe piață este una destul de stabilă, însă crizele 

economice și politice pot influența asupra modificării acesteia, reducere din cauza scăderii puterii de 

cumpărare a populației, care la rîndul său reduce volumele de export și oportunitățile de atragere ISD. 

 

Din totalul exporturilor din anul 2015, fructe și legume în stare proaspătă au constituit 12,9 %, cu 1,4 % 

mai mult față de ponderea din total exporturi din anul 2014, pe cînd exportul de produse alimentare 

deține doar 0,1 %, în același timp importînd produse alimentare procesate în pondere de 1,6 %. În 

comerțul intern categoria produselor alimentare are ponderea de 30,1%, dintre care fructe și legume 

proaspete 2% și produse din fructe și legume prelucrate 0,3%. 

Analizînd punctele forte ale domeniului agricol și a celui de procesare a produselor agroalimentare 

putem distinge mai multe dificultăți care împiedică dezvoltarea activității de procesare, ambalare și 

7.3

4.6

4.6
3.8

3.5

2.3

1.7
1.5

0.7 0.5

Figura 9. Structura industriei alimentare pe categorii de produse. Ponderea din total 
industrie. www. statistica.md

Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

Fabricarea produselor lactate

Fabricarea zahărului

Fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
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depozitare a produselor agricole precum: lipsa infrastructurii necesare, lipsa personalului calificat, 

insuficiența cunoștințelor în domeniul tehnologiilor avansate de procesare, lipsa surselor financiare 

pentru procurarea utilajelor necesare. Consecințele acestor dificultăți sunt confirmate și de rezultatele  

statistice.  

 

Ambele domenii au o dinamică descendentă cu o pronunțată reducere în domeniul producerii 

conservelor de legume și fructe, una dintre cauze ar fi lipsa infrastructurii de prelucrare și procesare a 

produselor agricole în apropierea surselor de materie primă.  

În profil teritorial punctele care sunt o a doua treaptă după recoltarea producției agricole sunt 

distribuite neuniform pe teritoriul Republicii, preponderent situate în zona centru. 
 

 

110

155

100 80
88.0

92.4
103.3

121.1

51.6

2011 2012 2013 2014 2015

Firuga 10. Dinamica industriei conservelor și sucurilor, % față de anul precedent.

Sucuri de fructe si legume,
mii litri

Conserve de legume si fructe,
mii tone

Figura 11. Producția globală a culturilor multianuale anul 
2015. Raportul culturilor multianuale pe raion. 

Figura 12. Amplasarea centrelor de prelucrarea 
fructelor și legumelor pe teritoriul R. Moldova 
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Figura 14. Amplasarea liniilor de sortare-ambalare pe teritoriul 
R.Moldova 
Sursă: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

Raion Linii de 
sortare- 
ambalare 

Productivitate. 
Tone pe oră 

 

Ștefan Vodă 1 6 

Anenii Noi 1 3 

Criuleni 1 3 

Strășeni 1 5 

Chișinău 1 4 

Ungheni 1 10 

Orhei 1 5 

Florești 1 5 

Drochia 2 7 

Edineț 3 10 

Dondușeni 1 5 

Briceni 6 10 

 

  

Figura 13. Amplasarea liniilor de asamblare a ambalajelor pe 
teritoriul R. Moldova 
Sursă: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Raion 

Linii de  
asamblare a 
ambalajelor 

Capacitate 

 

Carton Lemn 

Ștefan Vodă 1 1300 0 

Anenii Noi 1 0 50 

Criuleni 1 1000 0 

Strășeni 1 1200 1250 

Chișinău 1 0 300 

Rîșcani 2 0 1346 

Edineț 1 2040 0 

Dondușeni 2 0 260 

Ocnița 1 0 250 

Briceni 1 900 0 
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IV. ACTIVITATEA DE EXPORT/ IMPORT ȘI BALANȚA COMERCIALĂ. 

Susținerea de către stat a producerii, orientată spre export, aproape în toate țările a devenit o prioritate 

strategică pentru dezvoltarea durabilă a economiei. La nivel mondial an de an cresc veniturile din 

export, se perfecționează instrumentele de stimulare de către stat a exportului, și în primul rînd a 

producției industriei prelucrătoare, care generează cele mai mari cifre a VAB. Conform exemplelor 

internaționale promovarea și susținerea exportului de către stat poate fi realizată prin intermediul:  

- Organizațiilor de stat, departamentelor ori subdiviziunilor într-un anumit minister (Anglia, Japonia) 

- Companii de asigurare sau bănci care activează din numele sau ordinal Guvernului (Germania, 

Australia) 

- Organizații obștești sau fonduri, care acordă servicii independente dar aparțin statului (Suedia, 

Finlanda) 

- Organizații care se alfă în proprietate comună a statului și a companiilor de asigurare private sau a 

băncilor (Franța, Spania) 

- Colaborarea statului cu companiile private de asigurare, care presupune acoperirea comunală a 

riscurilor (SUA, Elveția) 3 

În relațiile internaționale statele pot adopta diferite tipuri de politici economice precum: 

- Autarhice - regim închis, țara nu importă / nu exportă (Coreea de Nord, alte state precum Italia, 

Germania, SUA, România în anumite perioade de crize, război, în perioade cu regim politic totalitar) 

- Specifice protecționismului - constă în protejarea economiei naționale prin limitarea importului de 

produse străine, bariere vamale, norme, tarife ( răspîndit mai mult pînă la al doilea Război Mondial, 

după eliminat treptat prin tratate internaționale, totuși în ultimii ani, protecționismul s-a manifestat 

prin mișcări anti-globalizare și anti-imigrație, de ex în Federația Rusă embargoul de produse 

europene) 

- Specifice liberului schimb - caracterizate prin liberă circulație a mărfurilor, capitalurilor și 

persoanelor, deschiderea frontierelor. Într-un sistem de liber schimb prețurile permit atingerea 

unui volum optim al producției, prețurile produselor nu includ costurile de transport ci numai cele 

de producției. Principala carateristică a zonelor de liber scimb este reducerea reciprocă a tarifelor 

vamale dintre parțile vizate (Statele UE). 

  

                                                           
3 Managementul promovării exportului producției agroalimentare (cazul Republicii Moldova). Teză de doctor habilitat în 
economie. Autor Aurelia Litvin. Chișinău 2014 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Coreea_de_Nord
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Prin semnarea Acordul de Asociere cu UE – Republica Moldova pe 27 iunie 2014, Republiсa Moldova a 

obținut posibilitatea de a își îmbunătăți activitatea economică prin facilitarea dezvoltării unor domenii 

cu potențial înalt de dezvoltare și export. Сea mai mare parte de prevederi este aсoperită de 

сomponenta eсonomiсă. Acordul de Asociere prevede oferirea unor condiții comerciale favorabile care 

permit accesul preferenţial pe pieţele UE la un număr și volum prestabilit de produse. Este prevăzută 

reducerea tarifelor vamale, iar pentru anumite produse excluderea totală a acestora. Domeniile pe care 

le prevede prezentul AA sunt foarte vaste, fapt ce ar însemna că Republica Moldova, în aproximativ 10-

15 ani, va trebui să-și modernizeze practic toate sferele, racordîndu-se la standardele UE.  

În primul an după semnarea Acordului ZLSAC, exportul produselor agroalimentare către UE a crescut cu 

10,8%, cele mai semnificative creșteri înregistrându-se la exportul de semințe de floarea soarelui, soia, 

miere, fructe uscate, struguri, ulei, alcool. Din momentul aplicării ZLSAC, Republica Moldova a exportat 

pe piața comunitară produse și mărfuri în valoare de peste 2,2 miliarde USD. Pe parcursul primelor 3 

trimestre a anului 2016 au fost exportate produse în valoare de 915 mil USD, atestând o creștere a 

exporturilor către UE cu 1,7%, față de anul precedent, în 2015 62,1% din exportul a Republicii Moldova 

era direcționat către piețele UE, în 2016 63,8%, ponderea exportului spre UE marindu-se fața de anul 

2014 cu aproape 15%. 

Sistemul Preferinţelor Comerciale Autonome (PCA) a permis extinderea genurilor de produse care pot fi 

exportate fără taxe pe piața UE pînă la 2102 poziții tarifare. În anul 2014 a fost neutilizată majoritatea 

cotelor de export stabilite de AA. Doar în cazul grîului, strugurilor și porumbului aceste cote au fost pe 

deplin atinse. După doi ani de la implementarea ZLSAC, gradul de acoperire a cotelor de export la unele 

produse a fost depășit, și chiar dublat pe unele poziții de produse. 

Spre exemplu, în 2016 în primul semestru au fost exportate: grâu - 178 220 t. (237% din totalul cotei 

stabilite - 75 000 t.), cereale prelucrate - 10507 t. (420% din totalul de 2 500 t.), zahar - 38 898 t. (104% 

din totalul de 37 400 t.) etc.  

Cotele care au rămas neatinse sunt cele pentru mere proaspete, în 9 luni ale anului trecut au fost 

exportate aproape 620 de tone de mere proaspete în UE, în valoare de peste 200 de mii USD, cota 

prevăzută este de 40 de mii de tone. Prune proaspete aproape 3 mii de tone în valoare de 898 de mii 

USD din cota de 10 mii tone. Roșii aproape 24 de tone în valoare de circa 11 mii USD, cota prevăzută 2 

mii tone. Usturoi din cota stabilită de 220 tone nu s-a exportat deloc. Struguri de masă în stare 

proaspătă s-au exportat într-o cantitate de peste 6 mii de tone, în valoare de 1,6 milioane USD, cota de 

export fără taxe a strugurilor de masă este de 10 mii de tone. Cota care a nu a fost deloc acoperită este 

cea a sucului de struguri, cota stabilită a fost de 500 tone de suc, dar în perioada ianuarie-septembrie 

2015 nu s-a exportat deloc.  
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Vinul este cel mai exportat produs agroalimentar din Republica Moldova, plasându-se printre primele 10 

țări din lume după indicatori de producție și export a vinului. În 2014 sunt exportate 102 milioane litri de 

vin. De asemena, sunt semnificative exporturile de miere, nuci și cereale. 

În Republica Moldova, în anul 2015, exporturile de mărfuri autohtone au constituit 781,4 mil. dolari SUA 

sau 63,1% din total exporturi, inclusiv 29,9% au constituit reexporturile de marfuri străine ca: produse 

alimentare – 25,4%, băuturi și tutun – 7,8%, uleiuri și grăsimi – 11,1%. Din totalul de export realizat de 

Republica Moldova în 2015 – 25,5% reprezintă produsele industriei agroalimentare (produse vegetale, 

animale, grăsimi). Odată cu implementarea ZLSAC, comform datelor ME, a fost înregistrată o schimbare 

în structura exporturilor al Republicii Moldova către UE, pe primele poziții situându-se mărfurile 

industriale, care ocupă 65% din totalul mărfurilor exportate. Principalele țări de export a Republicii 

Moldova sunt România (23,8%), Italia (10%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord (6,5%), 

Germania (6,5%), Franța (2,5%) și Polonia (3,3%).  

Tabel 3: Diferența dintre export până și după un an de la implementare a ZLSAC.4  

Denumirea produsului 
Export în mil USD pînă la 

implelementarea ZLSAC 

Export în mil USD după 

implementarea  ZLSAC 
Diferența 

Semințe de floarea soarelui 48,2 95,5 98,1% 

Soia  8,2 15,3 84,5% 

Orz 5,1 15,0 190,2% 

Miere 6,4 9,6 49,6% 

Zahăr 6,1 9,0 46,6% 

Fructe uscate 1,7 4,9 187,6% 

Struguri 1,3 3,9 207,2% 

Jemuri, jeleuri 1,4 2,7 91,7% 

Alcool  0,8 2,2 180,7% 

  

                                                           
4 DCFTA between Moldova and EU after one year. Expert Grup”. Expert Grup.2016 
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Tările UE și CSI sunt principalii parteneri comerciali în exportul de produse agroalimentare. Însă în ultimii 

ani din cauza barierelor tarifare și netarifare impuse de Federația Rusă la vinuri și produsele 

agroalimentare moldovenești, scade semnificativ exportul către țările CSI, primele rezultate negative ale 

embargoului fiind resimțite începând din anul 2013. Un alt factor negativ ține de relațiile politice și 

economice dintre Federația Rusă și Ucraina, fapt care din 2014 marcheză negativ dinamica exportului 

către CSI. În 2015 Republica Moldova a avut cu 17,9 % mai puțin export către țările CSI față de anul 

precedent. Cele mai importante diminuări s-au înregistrat în export către Kazakhstan (-81,4%),Belarus (-

22,7%) și Federația Rusă cu 3,5 %. Totodată a crescut export către Ucraina cu 16,3 %. În primele trei 

trimestere ale anului 2016 către țările CSI au fost exportate 21% din totalul mărfurilor exportate din 

Republica Moldova, comparativ cu anul 2015 în CSI erau exportate 25,3 % din total.  

În primele trei trimestre ale anului 2016 crește exportul față de alte țări decît UE și CSI, înregistrând o 

cotă de 15,2% din total exportat, în sumă de 217 mil USD, ceea ce reprezintă o creștere de 2.6% 

comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015. Crește exportul către Irak de 2,5 ori, Malaezia 3,5 ori în 

aceste destinații este exportata preponderent marfă agricolă. Pe data de 1 noiembrie 2016 intră în 

vigoare Acordul de Comerț Liber dintre Republica Moldova și Turcia ce ar însemna o nouă piață de 

desfacere, de dimensiuni mari, populația Turciei trecînd de 77 mil. de locuitori.  

Evoluția exporturilor de produse agroalimentare din 2010 pînă 2015 păstrează în cea mai mare parte o 

dinamică pozitivă. Însă criza econimică din 2015 duce la scăderea exporturilor și importurilor pe toate 

categoriile de produse. În ianuarie-octombrie 2016, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2015 s-au 

micșorat exporturile de legume și fructe (-27,3%), produse medicinale și farmaceutice (-39,0%), grăsimi 

și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-35,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; 

miere (-6,5.). Totodată, s-au marcat creșteri la exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale 

(+24,6%), produse lactate și ouă de păsări (+39,5%). 

1.9 25.5 3.7 15.4 6.0 2.0 13.9 2.2 15.0 5.5
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Figura 16. Comerțul exterior pe grupe
de produse, anul 2015 (%) www.statistica.md

Animale vii si produse ale regnului animal
Produse ale regnului vegetal
Grasimi si uleiuri de origine animala sau vegetala si produse ale disocierii lor
Produse alimentare; bauturi alcoolice, fara alcool otet; tutun
Produse minerale
Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe
Materiale plastice si articole din acestea; cauciuc si articole din cauciuc
Piei brute [materie prima], piei tabacite, blanuri naturale si produse din acestea
Lemn, carbune de lemn si articole din lemn; pluta si articole din pluta; paie, nuiele
Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hirtie si carton, maculatura; hirtie, carton
Materiale textile si articole din aceste materiale
Incaltaminte, obiecte de acoperit capul; umbrele de soare
Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica sau din materiale similare; produse ceramice; din sticla
Perle naturale  sau de cultura, pietre pretioase sau semipretioase
Metale comune si articole din metale comune
Masini si aparate, echipamente electrice si parti ale acestora; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile
Vehicule, aeronave, vase si echipamente auxiliare de transport
Instrumente si aparate optice, fotografice sau cinematografice, aparate medico—chirurgicale; ceasornicarie; instrumente muzicale
Marfuri si produse diverse
Obiecte de arta, de colectie sau antichitati
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Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor a determinat acumularea în ianuarie-

octombrie 2016 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1 642,6 mil. dolari SUA, cu 20,8 mil. 

dolari SUA (-1,2%) mai mic față de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015. Cu țările 

Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 578,9 mil. dolari SUA (în 

ianuarie-octombrie 2015 – 619,7 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 484,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-

octombrie 2015 – 408,4 mil. dolari SUA). Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-

octombrie 2016 a fost de 49,9%, față de 49,6% înregistrat în aceeași perioadă din anul 2015. 

Din punct de vedere al structurii produselor exportate și importate, se atestă dominația produselor 

neprocesate la capitolul exporturi și a celor procesate la capitolul importuri. Această structură este una 

nedorită din prisma creșterii și dezvoltării economice a industriei agroalimentare, deoarece contribuie la 

o specializare pe creșterea materiei prime, la asumarea unor riscuri mai mari și obținerea de beneficii 

mai reduse. 

 
 

Diversificarea gamei de produse procesate cu valoare adăugată mai mare și comercializarea lor pe piața 

internă și externă ar duce la creșterea veniturilor întreprinzătorilor din domeniul agroalimentar inclusiv 

și prin înlocuirea produselor importate cu cele fabricate în țară. 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Export 1541486.6 2216815 2161880 2428303 2339529.6 1966837.2

Import 3855288.6 5191270.6 5212928.3 5492393.1 5316958.9 3986820.3

Balanța comercială -2313802 -2974455.6 -3051048.3 -3064090.1 -2977429.3 -2019983.1
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Figura 17. Export/ Import / Balanța comerciala anii 2010-2015, mii USD 
www.statistica.md
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Însă multitudinea etapelor de procesare și prelucrare a materiei prime precum: sortarea, сalibrare, 

сongelarea, usсarea, prelucrarea termică, ambalarea etc., necesită eforturi semnificative financiare și 

tehnologice din partea întreprinzătorilor mici și mijlocii, influențînd și costurile de producere. Astfel, 

devine dificil de a asigura fiecare întreprinzător cu echipamentele necesare pentru a realiza produse 

finite ori semifabricate versus celor în stare proaspătă. La nivel mondial, în medie 20% din totalul 

producției nu poate fi valorificată, doarece nu сorespunde standardelor. Pentru valorifiсarea aсesteia 

este neсesar dezvoltarea industriei de procesare, element al lanțului valoric foarte slab dezvoltat în 

Republica Moldova. 

Tabelul 4. Cantitatea de produse fabricate în anii 2010-2015 

 

  

Tipuri de produse 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Carne, mii tone 23.7 27.8 31 34.5 43.1 44.6 

..carne de pasare, mii tone 12.5 14 16.7 21.3 26.6 28.5 

Mezeluri, mii tone 13.2 14.5 15.9 17.2 16.3 17.2 

Conserve de carne, mii tone 1.5 1.3 1.5 0.9 0.7 0.5 

..Sucuri de fructe si legume, mii litri 27115 29715.3 46055.2 49059.1 49074.9 39242.5 

....sucuri neconcentrate 17460.6 16828.3 21098.9 22825.5 21482.7 21534.7 

....sucuri concentrate 9654.4 12887 24956.3 26233.6 27592.2 17707.8 

..Conserve de legume si fructe, mii tone 29.9 26.3 24.3 25.1 30.4 15.7 

..Fructe prelucrate si conservate, mii tone 8 6.8 4.7 10.7 7.6 7.9 

Uleiuri brute nemodificate chimic, mii tone 80.7 89.7 93.5 53.9 109.6 109.5 

Margarine, tone 1274 1119 788 706 
  

Lapte și frișcă cu continut de grasimi <6%, mii tone 65.1 62.9 62.4 65.3 78.7 80 

Lapte  și frișcă în forma solidă, tone 1217 625 536 439 1042 1357 

Unt, tone 4199 3878 3764 4159 4673 4787 

Cașcaval și brînză grase, tone 1779 2087 2113 2435 2427 2469 

Lapte prins, crema de lapte prins, iaurt, chefir, smîntîna și alte 

produse fermentate, tone 
25615 27314 29144 30216 31542 32659 

Înghețata și alte forme de gheață cu sau fără cacao, mii litri 12491 12375 14064 15160 15633 15969 

Făină, mii tone 108 118.2 101.9 117.9 118.4 113.2 

Crupe, mii tone 5.6 4.8 3.6 4.4 4.7 5.7 

Piine si produse de panificatie, mii tone 129 130 129.3 132.5 128.4 131.5 

..Pîine proaspata 124.3 125.9 124.8 126.8 122.3 124.4 

..Alte produse de panificație 4.8 4.2 4.5 5.7 6.1 7.1 

Produse făinoase de cofetărie, mii tone 26.9 28.3 30.6 33.9 34 33.6 

Zahăr tos, mii tone 103.2 88.4 83.4 140.3 177.7 84.5 

Melasa, mii tone 36.2 35.8 31.7 53.1 61.1 30.6 

Produse zaharoase de cofetărie, mii tone 12.9 13 12.3 13.4 13.7 14 

Paste făinoase, mii tone 6.3 6.5 5.6 6.3 5.6 5.7 

Maioneze și alte sosuri emulsificate, tone 540 466 476 486 549 509 

Rachiuri  și  lichioruri, mii L 100% alcool 2661.5 2718.8 3025 3895.9 3672.8 3103.4 

Vinuri spumante, mii dal 556 686 654 596 514 502 

Vinuri naturale din struguri, mil. dal 12.7 12.5 14.1 15.3 13.9 13.4 

Vinuri de Porto, Madeira, Sheary, Tokay si altele, mii dal 1051.1 1111.6 528.2 651.1 348.3 370.9 
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Din tabel observăm că în perioada analizată au înregistrat reducere în volumele de producere așa tipuri 

de produse precum: producerea conservelor din carne cu circa 33.4%, legume și fructe cu 47%; 

producerea zahărului tos cu 18%. Sunt produse pentru fabricarea cărora se utilizează materia primă 

autohtonă, ceea ce contribuie la urmărirea aspectelor calitative și reducerea costurilor de producere. În 

același timp, au înregistrat creșteri semnificative a volumelor de producere la: sucuri de fructe și legume 

cu 44.7%, sucuri concentrate cu 23.3%, cașcaval și brânză cu 38.7%, lapte prins, crema de lapte prins, 

iaurt, chefir, smîntina și alte produse fermentate cu 27.5%, produse făinoase de cofetarie cu 25% și 

băuturi alcoolice. 

Atragerea investițiilor și promovarea exporturilor. În anul 2015 în economia națională au fost făcute 

investiții străine directe în valoare de 228,5 mil. USD, cu 14% mai mult comparativ cu anul 2014. Întru 

facilitarea dezvoltării economice a țării și impulsionarea proceselor investiționale, în anul 2016 a fost 

aprobată noua Strategia de Atragere a Investițiilor și Promovarea Exporturilor pentru perioada 2016-

2020. Conform acestei Strategii ISD sunt privite drept proces continuu și durabil prin care se va asigura 

fluxul investițional pentru întreg ciclu de viață al afacerii. Promovarea exporturilor pentru perioada 

2016-2020 prevede derularea mai multor activități precum: evaluarea nivelului de pregatire tehnologică 

a IMM-urilor/clusterilor la scara locală și regională și a potențialului de dezvoltare a conexiunilor cu 

potențialii investitori externi; identificarea constrângerilor tehnologice critice și elaborarea propunerilor 

de înlăturarea lor; elaborarea și implementarea unui program de suport pentru furnizori autohtoni 

privind obținerea certificatelor de calitate (ISO, VDA, QS), etc. Totodată, strategia include un spectru 

variat de facilități și condiții atractive atât pentru atragerea de investiții, cât și pentru dezvoltarea IMM-

lor autohtone drept parteneri/furnizori importanți pentru întreprinderile cu ISD5. 

Conform studiului ”Analiza lanțului aprovizionării locale al companiilor cu investiții străine directe (ISD) 

în Republica Moldova”6, realizat cu suportul ODIMM și GFA Consulting Group în iulie 2016, unul dintre 

sectoarele prioritare cu potențial de export, și care poate influența pozitiv la formarea PIB este 

agricultura și industria alimentară, care vor constitui principalele sectoare gazdă pentru noile proiecte 

finanțate de ISD. Iar punctele de atragere a ISD vor fi Zonele Economice Libere și Parcurile Industriale. 

Conform studiului, un leu investit în parcurile industriale și zonele generează venituri din vînzări de 1,9 

lei și venituri în bugetul public național (taxe, plăți) de 0,4 lei. Principalele domenii care au atras ISD în 

anul 2015 au fost activitățile financiare 25,1 %, Industria prelucrătoare 22,5 %, Comerț 15,1 % și 

Tranzancții imobiliare 14,4 %. La sfîrșitul anului 2014 în RM erau prezente circa 1300 companii cu capital 

străin și circa 1050 cu capital mixt, cifra de afaceri totală de 77,5 miliarde lei. 

Din acest studiu rezultă cîteva caracteristici privitor la companiile de furnizori locali și cele mai acute 

bariere în colaborarea companiilor străine cu aceștia: lipsa furnizorilor locali eficienți, calitatea joasă a 

produselor, capacități reduse de producere, inflexibilitatea furnizorilor, nerespectarea termenilor de 

livrare. 

                                                           
5 Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr42_5.pdf 
 
6  Viorel Munteanu. Studiu Analiza Lanțului aprovizionărilor locale al companiilor cu investiții străine directe în RM.  

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr42_5.pdf
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Acțiuni pentru dezvoltarea și promovarea exportului 

În contextul identificării impedimentelor legate de activitatea de export și necesitățile în asistență din 
partea statului pentru IMM-le din Republica Moldova, ODIMM pe parcursul anului 2016 a realizat 2 
activități de cercetare și anume: 9 focus grupuri cu tema „Beneficiile AA și ZLSAC  și instrumente de 
suport necesare” și studiul “Suport pentru dezvoltarea și promovarea exportului prin crearea de 
asociații”. 
Analiza ambelor studii ne-a permis să realizăm următoarele constatări privind gradul de cunoaștere și 
conștientizare de către întreprinzători a beneficiilor oferite de AA și ZLSAC și formării asociațiilor de 
producători: 

1. Per ansamblu, interesul antreprenorilor pentru ieșire pe piețele UE este unul înalt, fiind 

conștientizate beneficiile directe și indirecte rezultate din acest proces. Printre principalele 

beneficii menționate de către antreprenori au fost: posibilitatea comercializării produselor la 

prețuri mai înalte, îmbunătățirea calității produselor, acces la noi piețe de desfacere, posibilitatea  

introducerii inovațiilor, dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesionale, acces la resurse 

financiare mai atractive, posibilitatea dezvoltării parteneriatelor durabile și atragerea 

investitorilor, a culturii concurenței loiale, impact favorabil asupra dezvoltării socio-economice a 

localității; 

2. Se atestă un nivel foarte general de cunoaștere de către întreprinzători a beneficiilor activității în 

asociații de producători. Existența stereotipurilor cu referire la această formă de activitate și 

experiențele negative reduc deschiderea întreprinzătorilor pentru aderarea la asociații. Totodată 

cele mai importante beneficii pe care le pot oferi asociațiile de producători, după părerea 

întreprinzătorilor, sunt: apărarea drepturilor și intrereselor membrilor, consolidarea forțelor mai 

multor întreprinzători pentru a reduce riscul de eșec, sporirea veniturilor din activitatea realizată.  

Un grad mai mare de scepticism îl au întreprinzătorii față de posibilitatea asociațiilor de 

producători de a accesa  resurse financiare necesare și de a influiența prețurile la produsele 

fabricate și siguranța pieței.  

3. Totodată am identificat mai multe obstacole, care după părerea antreprenorilor nu le permit 

actualmente să se orienteze spre piețele UE  dar și să se dezvolte, printre care: lipsa informării, în 

special în zonele rurale, privind oportunitățile de penetrare pe piețele UE cât și a procedurilor 

specifice; legislație instabilă, ce crește costurile afacerii și nu le permite să facă prognoze pe 

perioade mai mari de timp; neâncrederea în autoritățile publice locale care sunt foarte corupte și 

nu le oferă suportul necesar; lipsa resurselor financiare avantajoase; monopol pe piață locală din 

partea companiilor mari, care nu permit producătorilor să-și comercializeze produsele fabricate la 

prețuri avantajoase; credite pentru dezvoltarea afacerilor la dobânzi foarte înalte, care se 

eliberează pe perioade relativ scurte de timp; neâncrederea în propriile forțe și temerea față de 

noi provocări; lipsa cunoștințelor și a experienței în managementul afacerii orientate spre export; 

nivel înalt al concurenței pe piețele externe; volume de producere mici pe care le poate oferi un 

singur antreprenor, ceea ce îl limitează din punct de vedere al cantităților necesare pentru 

export; lipsa condițiilor și infrastructurii de păstrare a produselor, ceea ce nu permite vânzări pe o 

perioade mai îndelungate de timp; cultură antreprenorială foarte joasă; lipsa cunoștințelor în 

promovarea produselor; lipsa unui brand național.  
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Tabel 5. Aliza SWOT dezvoltarea domenilor de prelucrare a produselor agroalimentare  

Punсte tari Punсte slabe 
• Republica Moldova are 2499,6 mii ha de teren agriсol, 73% 

din total teritoriu (86% din aсesta este utilizat). 

• Pe piață internă sunt tot mai сăutate produsele fabriсate în 
RM. 

• Prezența programelor de susținere pentru R.M în сadrul 
proieсtelor de dezvoltare a domeniilor agroalimentare. 

• Existenţa materiei prime pentru industriile preluсrătoare a 
produselor agriсole. 

• Fertilitatea solurilor, posibilitatea de a dezvolta argiсultura 
de tip eсo. 

• Prin procesul de prelucrare este posibil să fie valorificată 
întreaga producție agricolă. 

• Oferirea de subvenții și suport financiar sub formă de 
granturi din UE și RM pentru dezvoltarea sectorului agricol. 

• Gamă diversificată de produse, care poate fi obținută prin 
prelucrare, spre ex. din mere - suс, magiun, mere usсate, 
сhipsuri, oțet, alсool. 

• Gamă restrînsă de produse tradiţionale, există multe 
domenii neaсoperite, сare ar spori interesul atît al 
сumpărătorului loсal сît și сelor din exterior. 

• Сreşterea investiţiilor-străine direсte şi naţionale, cu 14 % 
față de anul 2014. 

• Infrastructură în dezvoltare prin renovarea traseelor 
naționale.  

• Posibilitatea de introduсere a noilor tehnologii, inclusive a 
celor bazate pe sisteme TIC. 

• Preț mai înalt la produsele semifabriсate, ambalate comform 
cerințelor existente. 

• Dependența direсtă de сantitatea de materie 
primă autohtonă.  

• Lipsa unei planifiсări strategiсe a сulturilor 
agriсole în RM. 

• Migrația populației apte de munсă, în special a 
populației din zonele rurale. 

• Lipsă de personal сalifiсat în industria alimentară, 
de exploatarea utilajelor сomplexe, tehniсieni, 
manageri. 

• Сosturi înalte de desсhidere a liniilor de 
produсere, ambalare, sortare etс. 

• Perioada lungă de recuperare a investiției în 
sectorul prelucrării produselor agroalimentare. 

• Nivel redus de suport din partea statului pentru 
întreprinderile din domeniul procesării și 
prelucrare agroalimentare. 

• Lipsa la nivel de stat a struсturilor operaţionale 
prin сare să intervină efiсient pentru сoreсtarea 
unor dezeсhilibre-disfunсţionalităţi ale pieţei. 

• Grad redus de asigurare constantă a partenerilor 
străini cu volume de producție necesare. 

• Costuri înalte privind certificarea produselor. 

• Distribuția inechitabilă a veniturilor dintre 
producători și intermediari. 

• Grad redus de implicare și suport al 
întreprinderilor din sectorul agroalimentar din 
partea APL. 

• Funсţionare inefiсientă a pieţei produselor 
agriсole în unele seсtoare.  

• Lipsa încrederii companiilor cu capital străin în 
furnizorii locali.  

Oportunități Amenințări 

• Existenţa rețelelor de сomerсializare pentru produsele 
сresсute și fabriсare în RM 

• Posibilitatea de a realiza produсție cu valoare adăugată mare 
сonform standardelor de сalitate EU 

• Atragerea tinerilor în aсtivitatea industriei de produсere.  

• Obținerea unor salarii mai mari deсît în agriсultură, 
obținerea unei сalifiсări în domeniul produсerii. 

• Politiсi de promovare a produselor agriсole moldovenești în 
afara țării. 

• Posibilitatea de a folosi inovațiile științifiсe, de exemplu 
energia regenerabilă, aparate mai performante în sporirea 
veniturilor. 

• Identificarea domeniilor prioritare agriсole și a industriei 
agroalimentare, сa faсtori majori în dezvoltarea eсonomiсă. 

• Politicile și programele privind migraţia, ar putea motiva unii 
tineri să revină în ţară pentru a-şi dezvolta miсi afaсeri. 

• Сreşterea сosturilor la resurse, energia eleсtriсă, 
gaz.  

• Costuri înalte a resurselor financiare (сreditelor 
banсare) 

• Instabilitatea politicii țării în domeniul colaborării 
internaționale. 

• Politiсa de monopol a unor сompanii de 
producere și preluсrare a produselor agriсole de 
pe piața internațională. 

• Dificultăți în penetrare pe piețe noi. 

• Сonсurență înaltă pe piețele externe. 

• Schimbarea preferințelor cumpărătorilor. 
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V. PRELUCRAREA FRUCTELOR. DOMENIUL - FRUCTE USCATE  

Fructele uscate fac parte din piaţa fructelor şi legumelor conservate, ce include fructe şi legume 

conservate, congelate şi uscate, sucuri, gemuri şi piureuri. Fructe şi legume uscate constituie cel mai mic 

grup de produse din gama produselor agroalimentare exportate de Republica Moldova în utimii 5 ani, cu 

toate acestea, consumul acestora este în creştere. Produse din fructe uscate de pe piaţa cu amănuntul 

sunt comercializate primordial drept gustări gata (snack-uri). Cererea pentru fructe uscate de înaltă 

calitate la nivel global continuă să crească.  

Revista Global Statistical Review 2014-2015, indică date referitoare la consumul mondial de fructe 

uscate și nuci. Producția globală de fructe uscate în 2014/15 a totalizat 2,5 milioane de tone, 

înregistrând o creștere de 21%. În comerțul mondial comparativ cu 2013, comerțul cu fructe uscate a 

crescut cu 9%. Consumul de fructe uscate a crescut cu 24% în ultimii zece ani. Total domeniul fructelor 

uscate la nivel mondial în ultimii 10 ani este caracterizat printr-o creștere constantă, ajungând în 2014 la 

7,470 $. 

Cererea pe piața europeană de fructe uscate este în permanentă creștere. La nivel global UE este cel 

mai mare importator de fructe uscate. Potrivit CBI Product Factsheet: Edible Nuts and Dried Fruits in 

Europe - Germania a importat în anul 2013 pînă la 25%, Olanda 13%, Italia 12%, Marea Britanie 10%. Pe 

piața europeană în proporție de 40% sunt importate fructe uscate din Turcia și SUA.  

Volumul anual al producției de fructe uscate din Republica Moldova, potrivit unui studiu realizat de 

Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) arată că acesta este de până la 

3,5 mii de tone. Cea mai mare cantitate este reprezentată de prune uscate, însă sunt și agricultori care 

produc mere, pere, cireșe și vișine uscate. 

Din totalul producției, circa 70% pleacă la export, iar principala piață de desfacere este Uniunea 

Europeană. Potrivit studiului, 80% din volumul total al exporturilor de fructe uscate se orientează spre 

piața UE, iar restul – spre Rusia, Belarus și Ucraina7.   

Pentru a face faţă concurenţei globale provenite de la producătorii mai mari din SUA şi Argentina, India 

şi China, produsele moldoveneşti trebuie îmbunătăţite. Consumul la nivel european este în creştere 

ceea ce face loc unui număr mai mare de antreprenori, care au volume de producţie semnificative de 

cireşe şi prune – unele cele mai căutate fructe uscate din această zonă, dar şi de mere şi pere, caise şi 

piersici. Fructele conțin multă apă – cel puţin patru cincimi – mere, caise, cireşe, piersici, pere, prune 

conţin toate peste 80% apă. Prin deshidratare se elimină circa 90% din aceasta, ceea ce face că pentru 

un kilogram de fructe uscate să se proceseze aproximativ 3-5 de fructe proaspete. 

  

                                                           
7 http://www.ziarulnational.md/europenii-principalii-consumatori-de-fructe-uscate-moldovenesti/ 

http://www.ziarulnational.md/europenii-principalii-consumatori-de-fructe-uscate-moldovenesti/
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În 2015 producătorii din Moldova au avut posibilități multe de a vinde producția atât în stare proaspătă 

cât și prelucrată, pentru multe din fructe și legume moldovenești există cote de export, care rămân 

deseori neacoperite. În 2015 a rămas neacoperită cota de export a prunelor uscate. 

În prezent, în Republica Moldova funcţionează circa 60 de secţii de uscare a fructelor, majoritatea dintre 

ele fiind preocupate de uscarea primară a prunelor. Cea mai răspândită metodă de uscare în Moldova 

este metoda convectivă de uscare în tuneluri, productivitatea acestora variază de la 2 la 15 tone de 

materie primă pe zi.  

Tabel 6. Beneficiile fructelor uscate: client/ producător  

Beneficii client  Beneficii producător 

• Resursă bogata de vitamine și minerale care 

pot fi consumate pe tot parcursul anului. 

• În afara sezonului fructe și legume uscate au 

un preț mai convenabil decât cele 

proaspete. 

• Au valoare nutrițională mai înaltă decât 

fructe prospere. 

• Produse eco.  

• Pentru păstrarea acestora nu este necesar 

de a folosi zahăr, conservanți, prelucrarea 

termică. 

• Gust delicios, diversitate de produse. 

• Le pot comercializa pe tot parcursul anului 

distribuind astfel mai omogen veniturile. 

• Procesarea acestora nu este un proces foarte 

costisitor, cu potențial economic ridicat.  

• Produse eco sunt cautate pe piețele europene, 

și mondiale. 

• Poate fi utilizată pe larg energia regenerabilă, 

brichete, energie solară. 

• Condiții de păstrare îndelungată. 

• Pot fi utilizate fructe care nu au fost vândute în 

stare brută și cele care nu au aspect comercial. 

 

PRELUCRAREA PRUNELOR 

Sînt cele mai răspândite dintre fructe uscate care sunt produse în Republica Moldova. Aprecierile 

deosebite pe care le are prunul, se datorează productivității mari a pomilor, calității înalte a fructelor, 

perioadei extinse de valorificare a acestora, numeroaselor soiuri valoroase, cu coacerea de la foarte 

timpurie – la foarte târzie și diversității gustului. Termenul de exploatare a unei plantaţii de prune este 

de 20-25 de ani. Sunt cunoscute multe posibilități de valorificare a fructelor: consum în stare proaspătă, 

deshidratare, prelucrare ca gem, dulceață, magiun, compot, rachiu etc. 

Cei mai mari producători de prune în lume sunt, potrivit datelor statistice ale Food and Agriculture 

Organization of the United Nations pentru anul 2014, China (6.1 mln de tone), Serbia (peste 738.000 de 

tone) şi România (peste 512.000 de tone), urmate de Chile (306.000 de tone) şi Turcia (305.000 de 

tone). 

În Moldova cele mai răspândite soiuri de prune sunt Stanley, Anna Späth şi President. Producţia de 

prune în țară în anul 2015 a constituit 100 mii tone, recolta medie constituind peste 5,3 tone la hectar, 

potrivit datelor Biroului Național de Statistică în 2015 sunt 22 mii ha de prune, dintre care suprafața în 

rod au fost 19 ha, roada medie 5,3 tone la ha, s-au recoltat 100 mii tone.  
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Prunele deţin o poziţie majoră în ceea ce priveşte producţia şi comercializarea printre totalul de fructe 

uscate prelucrate în Moldova. Soiurile Stanley şi Anna Späth sunt preferate pentru uscare. Prune uscate 

pot fi comercializate cu şi fără sâmburi. Tendinţa industriei este de a adăuga valoare maximă şi să 

comercializeze la preţuri majore, din această cauză prune fără sâmburi constituie 80-85% din totalul 

exportului. Extragerea sâmburelui în majoritatea cazurilor este executată manual cu instrumente 

fabricate local. Încercarea de a lansa operaţiuni automatizate de extragere a sâmburilor la una dintre 

întreprinderile de uscare a eşuat din cauza inabilităţii de a asigura produse de dimensiuni egale. 

Referitor la prune afumate, uscate, de obicei, prin arderea directă a vreascurilor de arbori fructiferi, în 

condiţii casnice improvizate, executarea tuturor operaţiunilor în condiţii casnice nu permite 

implementarea activităţilor de adăugare a valorii, iar condiţiile sanitare de prelucrare sunt, în general, 

proaste. De asemenea, există multe întreprinderi de uscare de scară mică, ce nu sunt echipate să 

extragă sâmburi, să taie, să sorteze, să re-hidrateze sau să calibreze produsele. Drept rezultat, piaţa 

recepţionează o cantitate mare de fructe uscate de calitate joasă şi la preţ scăzut, ambalate manual în 

cutii de carton gofrat sau sacoşe din plastic de diferite dimensiuni, acestea constituind unicele 

operaţiuni de adăugare a valorii aplicate acestor produse anterior exportului8.  

Avantajele competitive ale activității de cultivare și prelucrare a prunelor: 

• Plantațiile de prun produc recolte de cca. 20-35 t/ha și pot fi exploatate 20-25 de ani; 

• Cererea crescândă pe piața locală și export (pe piața Rusiei și a Belorusiei, UE) pentru prune în 

stare proaspătă și uscate; 

• Investiția se recuperează în mai mult de 2 ani de rod deplin (7 ani de la plantare); 

• Prezența în țară a companiilor care exportă prune în stare proaspătă și uscate, companiilor 

producătoare de sucuri, gemuri, compoturi etc. 

Investiția necesară. Plantația de prune este o investiție capitală pe termen lung. Înființarea unui hectar 

de prune și îngrijirea acestuia până la intrarea în rod (primii 5 ani) necesită cca. 94,8 mii lei pentru 1 ha 

de livadă.9 

Piața de comercializare. În afara sezonului de roadă, prune ținute în zone cu temperatura controlată pot 

fi vândute la preț dublu, însă în stare proaspătă nici chiar în frigidere ele nu se pot păstra mai mult de 

30-40 de zile. Prețul oferit în afara sezonului este un preț bun.   

                                                           
8 http://www.acsa.md/public/files/produse/fruncteuscate/Moldova%20Fruit%20Drying%20Sector%20Report_Ro_Web2.pdf  

 

9 http://agrobiznes.md/idei-de-afaceri/livada-pruni.html 
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Figura 19. Suprafața de rod a prunilor, producția, roada medie 2010-2015
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Concluzii. 

Analiza realizată a sectorului agroalimentar și studiile efectuate ne-au permis să evidențiem următoarele 

concluzii cheie: 

• Republica Moldova este percepută ca o țară agrară, unde ponderea agriculturii la formarea PIB 

este destul de mare, în comparație cu alte țări europene, constituind 11.7% în anul 2015, dar în 

descreștere semnificativă de la 30% în anul 1995;  

• Industria agroalimentară reprezintă un domeniu strategic din punct de vedere al asigurării 

securității alimentare a oricărei țări inclusiv și al Republicii Moldova; 

• Disponibilitatea de resurse naturale calitative, condiții climaterice favorabile și resurse umane cu 

potențial înalt de dezvoltare, reprezintă premise fundamentale pentru dezvoltarea și extinderea 

sectorului agroalimentar, inclusiv industria de procesare a produselor agroalimentare, care la 

moment are un aport de aproximativ 12% la formarea PIB; 

• Actualmente, Republica Moldova reprezintă un furnizor important de produse agricole pentru 

parteneri externi, preponderent sub forma materiei prime cu valoarea adăugată mică pentru 

întreprinzători autohtoni, ceea ce nu contribuie la dezvoltarea eficientă și rapidă a sectorului;   

• Existența surselor proprii de materie primă agricolă pentru ulterioara procesare, posibilității 

implementării tehnologiilor inovatoare și potențialului de atragere a ISD, poate transforma 

Republica Moldova într-un actor important pe piața internațională a produselor agroalimentare, 

oferind produse competitive și de calitate înaltă; 

• Semnarea Acordului de Asociere și a ZLSAC oferă noi oportunități pentru exportul de produse 

agricole pe piața UE nu numai ca materie primă ci și ca produse finite care au o valoare adăugată 

mai mare ce pot contribui la o dezvoltare mai rapidă și mai eficientă a sectorului; 

• Sectorul agroalimentar rămâne a fi unul cu un grad sporit de riscuri și impedimente de 

dezvoltare pentru întreprinzătorii din domeniu, care necesită existența multiplelor forme și 

instrumente de suport atât din partea statului cât și din partea partenerilor de dezvoltare. 
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Recomandări 

➢ Suport de infrastructură pentru dezvoltare: Dezvoltarea unor programe specifice de suport pentru 

afaceri non-agricole; suport în crearea punctelor centralizate de colectare a produselor cu ulteriorul 

export al acestora; facilitarea unei colaborări mai strânse dintre mediul de afaceri și APL; suport în 

crearea infrastructurii necesare dezvoltării mediului de afaceri, inclusiv crearea de clustere; 

reglementarea de către ANRE a prețurilor la resursele principale utilizate de către antreprenori, în 

special în perioade de sezon; armonizarea ori adaptarea legislației pentru îmbunătățirea climatului de 

afaceri și verificarea executării acestei legislații; organizarea misiunilor economice pentru schimb de 

experiență și crearea parteneriatelor (creare de parteneriate); crearea unei imagini ai țării și 

promovarea unui BRAND Național. 

➢ Suport financiar, prin: credite la rate avantajoase, pe perioade mai îndelungate de timp, în valută 

națională, la rate fixe; programe de suport și de granturi pentru diferite categorii de întreprinderi 

orientate spre export pentru valorificarea cotelor de export disponibile; subvenții mai mari și oferite 

în câteva tranșe, dar nu la sfârșitul perioadei de gestiune; subvenționarea prețului la combustibil 

pentru producători agricoli în perioade de sezon (excluderea din preț a accizelor); vouchere pentru 

dezvoltarea cunoștințelor în domenii specifice de activitate; linii de creditare pentru activități de 

procesare; facilități fiscale pentru întreprinderile nou-create cu potențial de creștere și orientate spre 

export; subvenționarea participării la Târguri și Expoziții Naționale și Internaționale; acoperirea 

parțială a cheltuielilor pentru înregistrarea PI în afara țării; crearea unei bănci Agricole. 

➢ Support informațional, prin: Crearea unei baze de date complete ale întreprinderilor din Republica 

Moldova în scopul facilității căutării partenerilor interni, inclusiv a bazei de date privind punctele de 

procesare; inițierea unei Campanii Naționale de promovare a oportunităților internaționalizării și a 

instrumentelor/programelor de suport pentru acest proces; crearea unui portal de informare privind 

furnizorii de echipamente; realizarea unor studii naționale periodice de analiză și prognoză pe 

domenii specifice de activitate care ar servi drept surse informaționale pentru planificarea activității;   

➢ Suport de instruire și consultativ: elaborarea unor programe de instruire axate pe procedurile de 

export și interacțiune cu parteneri străini; dezvoltarea unor module de instruire pe domenii specifice 

de activitate; dezvoltarea serviciilor de consultanță în domeniul exportului, optimizării proceselor, 

elaborării planurilor de marketing; realizarea în teritorii a seminarelor periodice de informare ale APL 

de nivelul III și II privind oportunitățile de suport existente pentru IMM, beneficiile AA și ZLSAC, 

inclusiv  privind modalitățile de asociere a antreprenorilor; instruire și asistență în crearea asociațiilor 

de producători. 
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