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Prefaţă 

Federația Agricultorilor din Republica Moldova Moldova (FARM), ca pertener al Chemonics 

International Inc la implementarea Proiectului Agricultura Performantă, în baza analizei 

sectorului de fructe în Republica Moldova a elaborat studiul cu titlul „Analiza internă și externă 

a sectorului de fructe al Republicii Moldova”. 

În baza tenderului anunţat de AGROinform a fost selectat un consorțiu de consultanți 

independenți la elaborarea studiului „Analiza internă și externă a sectorului producerii de fructe 

al Republicii Moldova”, a cărui sarcină este de a analiza starea actuală şi perspectivele de 

dezvoltare a sectorului de fructe în Republica Moldova. 

 

Client 

Beneficiar al studiului este Proiectul ”Agricultura Performantă în Moldova”, finanțat de 

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de către 

Chemonics International Inc. 

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) își propune în perioada 2016-

2021 să contribuie la dezvoltarea sectorului agricol pentru a impulsiona creșterea economică și 

schimbările în localitățile rurale, sporind bunăstarea locuitorilor acestei țări. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul APM, împreună cu antreprenorii agricoli, 

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare și alți parteneri, contribuie la majorarea 

profitabilității fiecărui hectar de teren agricol, creșterea calității și productivității produselor 

cultivate, sporirea vânzărilor pe piața locală și internațională și încurajarea parteneriatelor în 

sectorul agricol. Proiectul susține sectoarele de producere a merelor, strugurilor de masă, 

fructelor sâmburoase, legumelor cultivate în seră și câmp deschis, pomușoarelor și mierii. 

Pentru a accelera adoptarea tehnologiilor noi pe tot parcursul lanțului valoric proiectul a lansat 

Fondul de granturi pentru Transfer de Inovații și Tehnologii în Agricultură. Granturile oferit 

încurajează investițiile care vor ajuta la depășirea deficiențelor de producere, vor genera valoare 

adăugată produselor cultivate, devinind comparabile cu cele din Uniunea Europeană.  

Adresa juridică: str. A. Mateevici 87, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

 

Scopul şi obiectivele lucrării 

Dialogul politic înglobează toate formele de negociere și consultare, precum și schimbul de 

informații între reprezentanții statului și societatea civilă, la diferite etape de elaborare și 

implementare a politicilor. 

Studiul „Analiza internă și externă a sectorului producerii de fructe al Republicii Moldova” a 

fost elaborat în baza termenilor de referinţă elaborate în cadrul Proiectului „Agricultura 

Performantă în Moldova”, informaţiilor disponibile și investigaţiile din teritoriu (interviurile cu 

organizațiile și întreprinderile privind colectarea datelor). 

Scopul de bază - elaborarea studiului ” Analiza internă și externă a sectorului producerii de 

fructe al Republicii Moldova” constă în analiza situaţiei actuale interne și externe ale sectorului 

de fructe din Republica Moldova și formularea propunerilor privind dezvoltarea viitoare a 

sectorului dat. 

Sarcinile de bază la realizarea studiului constau în efectuarea analizelor pentru următoarele 

domenii: 

1. Analiza dezvoltării interne a sectorului de fructe proaspete; 
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2. Analiza dezvoltării externe a sectorului de fructe proaspete; 

3. Elaborarea strategiei și planului de acțiune pentru dezvoltarea durabilă a sectorului de 

fructe proaspete. 

Sursele de documentare 

În scopul întocmirii prezentei lucrări au fost cercetate o serie de surse documentare, referitoare 

la dialogul societăţii civile și autoritățile publice, precum şi propuneri de perspectivă de 

îmbunătățire a acestui dialog. Aceste surse sunt următoarele: 

1. Datele statistice  

2. Rapoarte similare privind sectorul de fructe autohton; 

3. Publicaţii electronice şi broşuri tematice; 

4. Discuții conduse cu actori din toate verigile lanțului valoric al sectorului de fructe; 

5. Datele statistice – UN Comtrade; 

6. Datele statistice – Eurostat; 

7. Datele statistice - Biroul Național de Statistică 

8. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

9. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

10. Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct 

11. Studii sectoriale elaborate de proiecte internaționale 

12. Alte informații din sectorul agroalimentar al țării. 

 

Metodologia de realizare a studiului 

Obiectivul cheie al acestei analize este dezvoltarea Planului de Marketing al Sectorului de 

Export (SEMp) pentru fructele proaspete din Moldova (care acoperă mere, cireșe, prune și 

caise) printr-o colaborare proces care va încuraja participarea participanților la lanțul valoric 

din sectorul privat și public să evalueze și să prioritizeze nevoile de îmbunătățire a exporturilor 

și să se asigure că planurile de promovare a exporturilor sunt concentrate pe piețele țintă unde 

Moldova are cel mai mare avantaj competitiv. SEMP va servi ca o cheie la? contribuția la 

Programul de dezvoltare a horticulturii care va fi elaborat de Ministerul Agriculturii, Rural 

Dezvoltare și mediu până în august 2019. 

Analiza dezvoltării interne a sectorului de fructe proaspete va include următoarele analize din 

sectorul producerii fructelor în stare proaspătă și anume: 

 colectarea și analizarea datelor și tendințelor statistice privind producția de fructe; 

 furnizarea de materii prime și inputuri (inclusiv material de plantare, pesticide și 

îngrășăminte); 

 Compoziția sectorului, inclusiv numărul de companii pe regiuni, tipul (producător / 

comerciant / exportator), dimensiune; 

 dimensiunile și modelele de creștere în acest sector; 

 structura comercială, inclusiv combinațiile-cheie ale produselor-produse pe piețele 

interne și de export; principalii concurenți (țări / produse); 

 legături verticale și orizontale în sector, inclusiv organizații sectoriale; 

 Analiza organizării activităților de cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic și extindere; 

 Descrieți cadrul legislativ și instituțional al sectorului; 

 Dezvoltarea analizei punctelor tari și slabe ale sectorului fructelor moldovenești. 

Analiza dezvoltării externe a sectorului de fructe proaspete se va axa pe sistematizarea 

următoarelor aspecte, care sunt enumărate mai jos: 

 date privind cele mai multe piețe prospective pentru fructele proaspete din Moldova; 
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 evaluarea datelor și tendințelor statistice actualizate și selectarea inițială a piețelor țintă de 

export pentru țările moldovenești pe baza următoarelor criterii: 

 pozitia curenta pe pietele selectate; 

 creșterea poziției pe piațe; 

 oportunități și amenințări specifice; 

 date statistice actualizate și trenduri 

Elaborarea strategiei și planului de acțiune pentru dezvoltarea durabilă a sectorului de fructe 

proaspete, care va include următoarele aspecte: 

 Identificarea propunerii unice de vânzare și stabilirea exporturilor, canalelor de piață și 

segmentelor pentru fructele moldovenești; 

 identificarea principalelor blocaje și elaborarea strategiei de rezoluție cu obiective pe 

termen scurt, mediu și lung. 

Studiul respectiv se bazează pe cercetări analitice şi investigaţii empirice, care presupun 

utilizarea unor instrumente cantitative şi calitative: 

 Interviuri telefonice și colectarea opiniilor ale actorilor implicați în sectorul dat pentru 

toate verigile ale lanțului valoric 

 Discuții față în față cu experți  

 Focus grupuri și interviuri 

Realizarea studiului s-a bazat pe implementarea următoarei consecutivități: 

 Analiza informațiilor, colectarea și sistematizarea de date 

 Organizarea interviurilor 

 Analiza celor mai relevante acte normative, legi, documente, studii naţionale şi 

internaţionale 

 Elaborarea propriu-zisă a studiului și prezentarea managementului proiectului pentru 

analiză și aprobare. 

 

SUMAR EXECUTIV 

Agricultura Republicii Moldova continuă tradiţional să fie sectorul de bază al economiei 

naţionale cu o cotă de 15,1% în PIB. Cu toate acestea, dinamica actuală a dezvoltării agriculturii 

se caracterizează printr-o instabilitate pronunţată, calitate inadecvată, productivitate şi venituri 

mici şi lipsa unor priorităţi bine conturate în politicile promovate în sectorul agro-alimentar. 

Abordarea metodologică aplicată la analiza sectorului de fructe a elucidat starea curentă a 

sectorului, precum şi oportunităţile şi provocările, care trebuie depăşite în următoarele direcţii: 

 sectorul de fructe proaspete, dezvoltat în prezent, ar putea recupera rapid şi atinge 

competitivitate internaţională, dacă vor spori investiţiile în tehnologii agricole şi tehnici de 

producere inovatoare, precum şi în infrastructura de irigare şi cea de marketing; 

 sectorul de prelucrare, mult mai dezavantajat, are oportunităţi excelente de a-şi extinde 

prezenţa pe pieţele ţintă, în cazul în care sunt asiguraţi trei piloni de bază: materia primă, 

forţa de muncă calificată şi dezvoltarea noilor produse cu cerere sporită. 

Astfel, ambele sectoare depind în mare măsură de modernizarea agriculturii primare. 

În baza cercetărilor efectuate, au fost stabilite patru constrângeri majore ale sectorului de fructe: 

capitalul uman, infrastructura de piaţă, inovaţii şi competitivitatea, precum şi climatul de 

afacere investiţional. Starea curentă a infrastructurii de marketing este percepută drept o 

constrângere pentru dezvoltarea business-ului în sectorul de fructe.  
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Printre problemele majore în dezvoltarea exportului fructelor se numără: problemele de calitate; 

eficienţa producerii; un sistem de distribuţie riscant, numărul limitat de canale alternative și 

forme de asociere insuficient dezvoltate, cunoștințe insuficiente de marketing și acces pe piețe 

din partea actorilor lanțului valoric al fructelor proaspete; dificultatea, costuri înalte şi timp mult 

pentru procedurile de export; similitudinea majorităţii producţiei vegetale între țările Bazinului 

Mării Negre, care provoacă mai mult rivalitate decât colaborare în domeniul comerţului 

reciproc cu fructe proaspete. 

În Republica Moldova, după părerea autorilor studiului, principalul impediment la crearea 

plantațiilor multianuale moderne este accesul limitat la material săditor de calitate. Ramura 

producerii materialului săditor necesită transformări calitative și rapide pentru integrarea sa în 

cerințele businessului horticol. În RM este foarte dificil să găsești material săditor devirusat. În 

Moldova lipsesc plantații colecții de soiuri pe specii pomicole, unde se pot produce ramuri 

pentru altoire (altoi și port-altoi). Pentru redresarea acestei situații cruciale este necesar ca 

MADRM în perteneriat cu Asociația Moldova-Fruct și donatorii să intervina de urgență pentru 

crearea unui cadrul legal, care ar stimula investițiile de modernizare a producerii materialului 

săditor de calitate și ar stopa activitatea pepinierelor, care nu se conformează unor cerințe de 

calitate mai dure (în special material săditor devirusat, calitatea altoirilor și portaltoi). 

Agricultura autohtonă are rezerve considerabile în ceea ce priveşte creşterea volumelor 

producţiei de fructe pentru asigurarea necesităţilor interne şi a volumelor pentru export de 

vreme ce există o cerere şi premise de creştere continuă, atât pe piaţa internă, cât şi  pe cele 

internaţionale. 

Condiţiile economiei de piaţă impun producătorilor agricoli să-şi orienteze activitatea prin 

practicarea afacerilor care se încadrează şi respectă următoarele aspecte importante: 

implementarea tehnologiilor moderne şi intensive, dezvoltarea lanţului valoric pe produs, 

practicarea agriculturii comerciale, dezvoltarea infrastructurii de marketing, asocierea în 

organizaţii profesionale pe interese şi pe produse omogene şi cooperarea pentru promovarea şi 

cucerirea de noi pieţe avantajoase etc. 

Conform datelor FAO, cererea pentru alimente la nivel mondial va creşte cu 70% pînă în anul 

2050 şi, prin urmare, sectorul agroalimentar ar trebui să fie tratat, precum în UE, ca o prioritate-

cheie de dezvoltare strategică pentru siguranța și securitatea alimentară şi nu un indicator de 

subdezvoltare. 
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ANALIZA DEZVOLTĂRII INTERNE A SECTORULUI DE FRUCTE DIN RM 

Producţia mondială de mere, struguri şi pere din sezonul 2017/2018 au scăzut cu 2,7 milioane 

de tone metrice (tone), ajungând la 77,3 milioane din cauza îngheţurilor de primăvară, care 

afectează livezile în întreaga UE, în baza datelor rapoartelor Departamentului de Agricultură al 

Statelor Unite. 

Producţia UE este estimată să fie la cel mai scăzut nivel din 2007, înregistrând o scădere de 

20%, ajungând la 9.4 milioane de tone. Îngheţul şi schimbările de temperatură din 2017, au 

afectat în mod semnificativ producţia în întreaga Uniune Europeană, în special producătorii de 

top din Polonia şi Italia. În acest an, exporturile sunt prevăzute să scadă cu 45%, până la 820 de 

mii de tone, iar importurile se aşteaptă să crească cu aproape 20%, până la 500.000 de tone, iar 

consumul este estimat la 6,4 milioane de tone. 

Producţia Chinei îşi va continua tendinţa ascendentă, ridicându-se 600.000 de tone, până la 

44.5 milioane, producţia cea mai însemnata fiind în provinciile vestice, care va compensa 

pierderile din nordul ţării cauzate de căldură prelungită şi secetă. Cu toate că livrările mai mari 

stimulează procesarea a 600.000 de tone la 5 milioane, se prognozează ca consumul să rămână 

stabil. Din pricina interdicţia Indiei privind merele prvenite din China, aplicată în mai 2017 

după detectarea unor dăunători, este de aşteaptat ca exporturile Chinei să ajungă la 1,2 milioane 

de tone. Se estimează că importurile totale ale Chinei să rămână constante la 70.000 tone. 

Producţia Statelor Unite este prevăzută să scadă cu 260.000 de tone la 4,7 milioane din cauza 

îngheţului în timpul infloririi în Michigan şi din cauza producţiei mai scăzute în statele vestice, 

inclusiv în Washington. În ciuda producţiei mai scăzute, exporturile sunt de aşteptat să crească 

cu 15% până la 995.000 de tone la expedierile mai mari către India, iar importurile sunt estimate 

până aproape la 170.000 de tone. 

Producţia Turciei este estimată uşor în scădere la 2,8 milioane de tone, ca urmare a daunelor 

provocate de grindină în principalele regiuni de creştere din Anatolia Centrală şi Marea 

Mediterană. Exporturile sunt aşteptate să scadă 30%, la 150.000 de tone. 

Producţia Indiei este estimată uşor în creştere, pe fondul condiţiilor meteorologice favorabile, 

ajungând la 2,3 milioane de tone. Este de aşteptat ca importurile să scadă la 250.000 de tone, în 

scădere cu 120.000 faţă de recordul înregistrat anul trecut. 

Producţia din Chile va scădea cu 40.000 de tone la 1,3 milioane. Plantaţiile noi nu au ajuns 

încă la maturitate, însă condiţiile bune de creştere au îmbunătăţit calitatea fructelor în sezonul 

trecut. În ciuda scăderii livrărilor, exporturile sunt estimate la 730.000 tone, pe volume mai 

mari de fructe de calitate la export. 

Producţia din Rusia va scădea cu 230.000 de tone până la 1,3 milioane, din cauza îngheţului 

în timpul infloririi, în Districtul Federal Central. Se aşteaptă ca transporturile mai mari din 

Moldova şi China să conducă la creşterea importurilor aproape 30% până la 850.000 de tone. 

Rusia rămâne importatorul de top, în ciuda interdicţiei continue privind merele din anumite ţări, 

inclusiv fostul furnizor de top din Uniunea Europeană. 

Producţia de mere a Noii Zeelande este prognozată până aproape 40.000 de tone, ajungând 

la 560.000 din pricina vremii uscate şi calde din timpul recoltei. Cererea în India şi preţurile 

puternice din Uniunea Europeană sunt de aşteptat să sprijine transporturile, crescând exporturile 

până la un record de 375.000 de tone. 

Producţia Africii de Sud este proiectată în scădere cu 100.000 de tone, până la 800.000 de 

tone, din cauza secetei care a afectat atât randamentul, cât şi calitatea fructelor. Exporturile se 

estimează în scădere cu 68.000 de tone, până la 485.000 de tone. 
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I. PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII SECTORULUI DE FRUCTE ÎN RM 

Producerea culturilor de valoare înaltă, în special a fructelor, oferă cel mai bun potenţial pentru 

creşterea profiturilor și veniturilor în spețiile rurale. Indicatori economici obținuți pe unitate de 

suprafață (hectar) este mai înalt pentru fructe în comparație cu culturile de câmp.  

Un operator important în sectorul de fructe este Uniunea Europeană, atât la producere fructelor 

cât și consumul lor. În continuare ne propunem să analizăm starea sectorului de fructe în UE, 

deoarece este în vecinătatea nemijlocită cu Republica Moldova și este o piață strategică pentru 

țara noastră, cu atât mai mult că este ractificat Acordul de asociere cu UE, care oferă unele 

facilități la comercializarea fructelor. Acordul permite unele facilități la comercializarea 

fructelor și anume: 80 mii tone de mere, 10 mii tone de prune și 10 mii tone de struguri 

beneficiază de scutiri privind taxele vamale și astfel oferă posibilități clare de accesare a piețelor 

din țările UE. În cazul prunelor și strugurilor cotele sunt completate cu volumele respective, iar 

pentru mere avem rezerve mari pentru îndeplinirea cotei rezervate RM (o problemă mare în 

comerțul cu mere este calitatea merelor și certificarea fructelor GlobalGAP).  

În tabelul de mai jos se analizează suprafețele cultivate cu mere în UE în perioada anilor 2010-

2017 și pentru cei mai mari producători de mere pe țări. 

Tabel 1. Suprafața cultivată cu mere în UE în perioada anilor 2010-2017, mii ha 

Specificare Anii 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

European Union (current)   548.36 558.62 536.77 524.50 538.50 523.70   

Germany 31.76 31.76 31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 33.98 

Spain 31.82 31.51 30.79 30.79 30.73 30.72 30.87 30.55 

France 53.98 52.80 51.79 50.68 50.17 49.65 49.65 50.31 

Italy 54.47 54.07 54.13 53.01 52.00 52.16 56.16 56.67 

Hungary 34.03 33.09 32.04 33.36 33.26 32.80 32.80 32.09 

Poland 170.40 183.50 194.70 162.40 163.10 180.40 164.76   

Romania 56.37 52.72 55.37 60.28 56.13 55.88 55.53 55.80 

Serbia 22.36 23.05 23.74 23.74 23.74 23.74 23.74 25.13 

Turkey   167.00 175.00 173.00 171.00 171.00 173.00 175.00 

Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 

Informații detaliate refieritor la suprafețele cultivate cu mere pe țări se anexează. (Anexa 1) 

Analizând tabelul în ceea ce privește suprafețele cultivate cu mere în UE au o tendință de 

micșorare în anul 2016 în comparație cu anii precedenți, deoarece toate livezile care sunt 

plantate sunt intensive și super-intensive, ceea ce asigura copetitivitatea merelor. 

Țările cu cele mai mare suprafețe de mere și lideri la producerea de mere în UE sunt Polonia, 

Italia și Franța. 

În continuare se analizează volumul producerii de mere în UE  și pe țări în perioada anilor 2010-

2017, iar informațiile sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 2. Producția globală de mere în UE, perioada anilor 2010-2017, mii tone 

Specificare Anii 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

European Union (current) 9,740,00 11,844.39 11,098.09 12,076.18 12,895.62 12,767.71 12,539.67 9,343.00 

Belgium 343.98 228.41 220.38 228.92 318.44 284.94 233.72 86.24 

Czech Republic 99.80 84.59 118.71 121.80 128.29 155.36 125.00 105.28 
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Germany 834.96 898.45 972.41 803.78 1,115.90 973.46 1,032.91 596.67 

Greece 239.10 255.80 251.03 282.61 282.45 293.57 291.75 282.00 

Spain 646.26 670.28 481.52 545.98 620.82 598.21 621.16 587.03 

France 2,057.59 2,113.33 1,574.34 2,037.78 1,847.55 1,968.19 1,806.94 1,723.12 

Italy 2,204.97 2,411.20 2,048.90 2,216.96 2,473.61 2,487.95 2,455.62 2,051.17 

Hungary 496.92 292.81 650.60 591.87 779.85 511.46 485.90 459.61 

Netherlands 340.00 418.00 281.00 314.00 353.00 335.90 317.40 227.00 

Poland 1,877.90 2,493.10 2,877.30 3,085.10 3,195.30 3,168.80 3,604.27   

Romania 543.78 611.25 453.78 502.95 502.44 465.47 456.90 334.17 

Serbia 328.62 371.21 243.99 458.41 336.31 355.66 328.37 378.64 

Turkey   2,680.00 2,889.00 3,128.00 2,480.00 2,570.00 2,926.00 3,032.00 

Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 

Informații detaliate refieritor la volumele globale de mere pe țări se anexează. (Anexa 1) 

Analizând volumul producerii globale de mere în UE în perioada anilor 2010-2017 se poate 

constata că se menține la un nivel de peste 12 milioane tone de mere, cu excepția anilor când 

sunt înregistrate cataclizme naturale și volumul fructelor se micșorează din cauza condițiilor 

climaterice (înghețuri, grindină, etc.) 

Figura 1. Structura producerii merelor pe țări în UE în mediu pentru perioada anilor 

2010-2016 

 

Țările importante din UE care produc mere sunt Polonia (19.7%), Italia (15.8%) și Franța 

(13%). Polonia în perioada a ultimelor 6-7 ani a dublat volumul producerii de mere și este un 

operator imporntant pe piață UE. 

În figura de mai jos se propune spre analiză mediile producerii de mere în UE în perioada 

ultimilor 20 ani, pentru a analiza evoluția sectorului de fructe. 
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Figura 2. Analiza medie a producerii de mere în UE pe perioade, mii tone 

 
Sursa: Elaborată de autori 

Analizând dinamica producerii merelor în UE în perioada anilor 2000-2017 constatăm o 

creștere stabilă a volumului, ceea ce demonstrează un trend pizitiv în dezvoltarea ramurii date. 

Tabel 3. Analiza volumului producerii merelor în statele UE în perioada anilor 2000-

2017 

Poziția Anul Recolta, mii tone 

 

Poziția Anul Recolta, mii tone 

1 2015 12.325  11 2003 10.500 

2 2014 11.974  12 2002 10.266 

3 2016 11.747  13 2004 10.231 

4 2008 11.395  14 2012 10.095 

5 2000 11.082  15 2005 9.840 

6 2001 11.052  16 2010 9.740 

7 2009 11.008  17 2017 9.343 

8 2013 10.929  18 2007 9.131 

9 2011 10.746  19 2006 8.786 

10 1999 10.694     

Sursa: Elaborată de autori 

Volumul producerii merelor în UE crește constant cu excepția anilor, când au fost înregistrate 

condiții naturale nefaste sectorului de fructe. În 2017 toată europa a fost afectată de înghețurile 

târzii și astfel s-a înregistrat cea mai joasă producere de mere din ultimii zece ani. 

În continuare se analizează suprafețele cultivate cu prune în UE în perioada anilor 2010-2017 

și pentru cei mai mari producători de prune pe țări. 
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Tabel 4. Suprafața cultivată cu prune în UE în perioada anilor 2010-2017, mii ha 

Specificare 
Anii 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

European Union (current)  169.56 166.39 162.01 157.36 154.79 152.73  

Bulgaria 7.40 7.00 5.83 5.89 4.88 6.83 6.71 6.82 

Germany 5.11 5.09 4.36 4.35 4.35 4.34 4.35 4.83 

Spain 16.97 17.09 16.60 16.61 17.00 16.06 15.28 15.20 

France 18.32 17.79 17.45 16.95 16.05 14.97 14.81 15.06 

Croatia 6.56 5.52 5.72 4.80 4.85 5.12 4.83   

Italy 12.77 12.75 12.48 12.41 12.27 11.63 11.57 11.68 

Hungary 7.25 7.54 7.60 7.66 7.36 7.22 7.22 7.98 

Poland 17.90 20.20 19.30 16.50 15.30 13.90 13.39   

Romania 69.29 68.20 68.48 68.01 66.55 65.67 65.11 65.67 

Serbia 80.31 78.66 77.95 77.95 77.95 77.95 77.95 72.02 

Turkey   18.00 19.00 20.00 20.00 20.00 21.00 21.00 

Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 

Informații detaliate refieritor la suprafețele cultivate cu prune pe țări se anexează. (Anexa 1) 

Analizând tabelul în ceea ce privește suprafețele cultivate cu prune în UE au o tendință de 

micșorare în anul 2016 în comparație cu anii precedenți. Țările cu cele mai mare suprafețe de 

prune și lideri la producerea de prune în UE sunt România, Spania, Franța, Polonia. 

În continuare se analizează volumul producerii de prune în UE și pe țări în perioada anilor 2010-

2017, iar informațiile sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 5. Producția globală de prune în UE, perioada anilor 2010-2017, mii tone 

Specificare 
Anii 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

European Union (current) 1,602.50 1,487.15 1,288.90 1,405.74 1,462.50 1,399.56 1,466.96   

Bulgaria 33.60 32.30 22.95 37.64 24.64 36.18 48.63 49.19 

Germany 53.22 64.11 39.84 55.18 63.06 51.43 42.06 26.59 

Spain 199.67 230.88 210.72 172.35 232.77 217.29 193.60 172.33 

France 248.52 170.73 188.97 167.43 199.59 163.01 216.43 211.03 

Italy 207.50 191.98 194.34 210.40 214.88 199.94 220.73 206.97 

Hungary 70.85 37.34 43.27 48.00 45.12 46.02 42.52 43.68 

Poland 83.80 91.80 102.50 102.40 106.10 94.90 109.50   

Romania 615.70 563.68 412.97 501.03 484.34 485.74 502.20 432.12 

Serbia 328.29 441.88 297.45 568.84 401.45 344.61 463.12 330.58 

Turkey   269.00 300.00 305.00 265.00 280.00 298.00 292.00 

Bosnia and Herzegovina 157.56 157.50 111.01 226.90 74.08 117.47 131.58 74.40 

Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 

Informații detaliate refieritor la volumele globalede mere pe țări se anexează. (Anexa 1) 

Analizând volumul producerii globale de prune în UE în perioada anilor 2010-2017 se poate 

constata că se menține la un nivel de cca. 1.4 milioane tone de prune. 
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Figura 3. Structura producerii prunelor pe țări în UE în mediu pentru perioada anilor 

2010-2016 

 

Țările importante din UE care produc prune sunt: România (33.6%), Spania (13.7%), Italia 

(13.6), Franța (12.8%) și Polonia (6.5%). Volumul producerii prunelor în România în perioada 

a ultimelor 7 ani are o tendință de micșorare, însă România rămâne un producător principal de 

prune în UE. 

 

 

1.1. Starea actuală de dezvoltarea a sectorului de fructe în RM 

Structura de producere curentă reflectă caracterul preponderent de subzistenţă al agriculturii 
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solului sunt potrivite pentru creşterea fructelor şi legumelor, cartofilor şi a cerealelor. Culturile 

vegetale predomină în structura de producere cu o pondere de 80% în PAB. 

Eficienţa actuală scăzută a sectorului agricol derivă din legătură slabă cu pieţele şi nivelul scăzut 

de competitivitate a produselor agricole. Această stare de lucruri este determinată de un şir de 

ineficienţe a pieţelor inter-conexe, care împreună formează un cerc vicios greu de înfruntat. 

În tebelul de mai jos se analizează suprafața și volumul producerii fructelor în Republica 

Moldova pentru anii 2010-2017. 
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Tabel 6. Suprafața și volumul producerii fructelor în plantațiile multianuale și 

arbuștilor fructiferi în toate categoriile de gospodării din RM 

 
Sursa: Biroul Național de Statistică 

Forma actuală de evidenţă a suprafeţelor cultivate cu livadă nu permite obţinerea unui tablou 

real al stării, nu se duce evidența pe tipuri de tehnologii şi ne prezintă cifre eronate privind 

volumele producţiei globale de fructe şi a randamentului de fructe la unitate de suprafaţă, 

deoarece nu toate livezile sunt exploatate (bătrâne și necesită defrișare). 

În acest context, subvențiile care sunt oferite producătorilor agricoli pentru defrișare în mărime 

de 10,000 lei la hectar, au contribuit la defrișarea masivă a livezilor bătrâne și astfel suprafețele 

sau redus, dar calitativ situația sa ameliorat. 

Doar 63 la sută din suprafeţele cultivate cu fructe sunt gestionate de gospodării agricole, restul 

37% fiind prelucrate de către gospodării ţărăneşti. 

Dinamica suprafeţelor cultivate cu fructe are o tendinţă de reducere lentă, deoarece o bună parte 

din suprafeţe de livadă sunt depăşite ca termen de exploatare (sunt defrișate masiv) și plantarea 

altor livezi noi preponderent se bazează pe tehnologii mai intensive, ceea ce este oportun și 

mult mai competitiv pentru fermieri și pentru a accesa piețe noi. 

Tabel 7. Suprafața și volumul producerii fructelor în plantațiile multianuale și 

arbuștilor fructiferi în RM 

Specificare UM 

Anii Creștere 

2017 

față de 

2010, % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Livezi, nuci și arbuști fructiferi - total 

Suprafața - total mii ha 116.20 118.80 119.50 122.10 122.30 135.56 134.63 132.47 114.0% 

Suprafața pe rod mii ha 94.20 93.80 94.80 89.90 91.80 110.36 110.36 110.58 117.4% 

Volumul producerii mii t 322.40 378.40 379.80 419.00 497.30 485.48 595.69 608.00 188.6% 

Recolta medie t/ha 3.34 3.97 3.94 4.66 5.34 4.34 5.40 5.50 164.6% 

Recolta medie t/ha 2.02 1.83 1.73 1.70 2.17 1.76 3.44 3.45 170.7% 

Informația generala pe pomicultură 

Fructe sămânțoase mii t 217.49 278.10 290.50 313.50 376.50 315.98 419.13 438.50 201.6% 
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Fructe, pomusoare și  nuci 122.0 90.0 419.0 122.0 92.0 497.0 136.0 110.0 486.0 135.0 110.0 596.0 138.0 113.0 666.0 16.0 23.0 247.0

- fructe semintoase 66.0 56.0 314.0 59.0 47.0 377.0 65.0 57.0 316.0 62.0 56.0 419.0 63.0 56.0 493.0 -3.0 0.0 179.0

meri 64.0 54.0 307.0 55.0 45.0 370.0 61.0 55.0 308.0 58.0 53.0 412.0 58.0 53.0 487.0 -6.0 -1.0 180.0

- fructe simburoase 41.0 28.0 92.0 36.0 28.0 102.0 42.0 35.0 154.0 42.0 36.0 153.0 43.0 36.0 143.0 2.0 8.0 51.0

prune 24.0 15.0 56.0 19.0 15.0 73.0 22.0 19.0 100.0 22.0 19.0 100.0 23.0 19.0 93.0 -1.0 4.0 37.0

Fructe, pomusoare și  nuci 45.0 30.0 213.0 52.0 40.0 242.0 52.0 39.0 191.0 50.0 36.0 212.0 51.0 38.0 267.0 6.0 8.0 54.0

- fructe semintoase 25.0 20.0 175.0 25.0 21.0 196.0 24.0 19.0 135.0 20.0 17.0 154.0 20.0 17.0 210.0 -5.0 -3.0 35.0

meri 25.0 20.0 175.0 24.0 20.0 196.0 23.0 19.0 134.0 20.0 16.0 154.0 20.0 16.0 209.0 -5.0 -4.0 34.0

- fructe simburoase 14.0 9.0 38.0 14.0 10.0 43.0 14.0 10.0 52.0 14.0 10.0 55.0 15.0 11.0 53.0 1.0 2.0 15.0

prune 8.0 5.0 25.0 8.0 6.0 34.0 8.0 6.0 36.0 8.0 6.0 39.0 9.0 6.0 35.0 1.0 1.0 10.0

Fructe, pomusoare și  nuci 77.0 60.0 206.0 70.0 52.0 255.0 84.0 71.0 294.0 85.0 74.0 383.0 87.0 75.0 399.0 10.0 15.0 193.0

- fructe semintoase 41.0 36.0 138.0 35.0 27.0 181.0 42.0 39.0 181.0 42.0 39.0 265.0 42.0 39.0 283.0 1.0 3.0 145.0

meri 39.0 34.0 132.0 31.0 24.0 174.0 38.0 36.0 173.0 38.0 36.0 258.0 38.0 36.0 278.0 -1.0 2.0 146.0

- fructe simburoase 27.0 18.0 54.0 22.0 18.0 60.0 28.0 25.0 102.0 28.0 26.0 99.0 28.0 26.0 90.0 1.0 8.0 36.0

prune 16.0 9.0 31.0 11.0 10.0 39.0 14.0 13.0 64.0 14.0 13.0 61.0 14.0 13.0 58.0 -2.0 4.0 27.0

2017

Abateri anul 2017 în 

comparație cu anul 

2013, (+ sau -)

Informații generale pomicultură pe republică pentru toate tipurile de gospodării

Informații generale pomicultură pe republică pentru întreprinderi agricole

Informații generale pomicultură pe republică pentru gospodării țărănești

Specificare

2013 2014 2015 2016
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Fructe sâmburoase mii t 91.52 84.80 79.30 91.80 102.30 153.80 153.26 148.50 162.3% 

Nuci mii t 11.58 14.00 9.10 12.70 13.10 11.04 13.83 11.00 95.0% 

Arbuști fructiferi / căpșun mii t 1.80 2.30 1.50 1.70 5.40 4.66 9.47 10.00 555.6% 

T O T A L mii t 322.39 379.20 380.40 420.70 497.30 315.98 595.69 608.00 188.6% 

Sursa: MADRM 

Informații detaliate referitor la plantațiile pomicole pe categorii sunt anexate. (Anexa 2) 

Analizând evoluția dezvoltării sectorului de fructe al RM constatăm un lucru pozitiv, că 

volumul global de fructe s-a dublat în anul 2017 în comparație cu 2010, ceea ce este cauzat de 

modernizarea tehnologiilor, sporirea intensivității și creșterea suprafețelor pe rod cu doar 

17.4%. Se constată un fenomen pozitiv prin defrișarea suprafețelor bătrâne din contul 

beneficierii de subvenții la defrișare în sumă de 10 mii lei, ceea ce a contribuit la o evidență 

mai calitativă în sector și sporirea recoltei de fructe la o unitate de suprafață. 

În continuare se propune spre analiză mai detailată a situației din sectorul de fructe sămânțoase 

din republică în perioada anilor 2010-2017. 

Tabel 8. Suprafața și volumul producerii fructelor sămânțoase în RM 

Specificare UM 

Anii Creștere 

2017 față 

de 2010, 

% 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fructe sămânțoase 

Suprafața - total mii ha 66.60 66.60 66.00 66.30 59.20 65.32 62.08 60.35 90.6% 

Suprafața pe rod mii ha 58.80 57.30 57.10 55.50 47.00 57.41 55.83 55.38 94.2% 

Volumul producerii mii t 217.49 278.10 290.50 313.50 376.50 315.98 419.13 438.50 201.6% 

Recolta medie t/ha 3.63 4.82 5.02 5.65 7.94 5.46 7.45 7.92 218.1% 

Mere                     

Suprafața - total mii ha 64.40 64.40 63.90 64.00 55.40 61.09 57.77 56.00 87.0% 

Suprafața pe rod mii ha 57.40 55.80 55.60 53.80 44.50 54.45 52.45 52.00 90.6% 

Volumul producerii mii t 207.90 268.80 281.80 307.20 370.00 307.66 411.77 430.00 206.8% 

Recolta medie t/ha 3.56 4.78 5.01 5.71 8.25 5.59 7.79 8.27 232.3% 

Pere                     

Suprafața - total mii ha 1.70 1.70 1.70 1.70 2.70 3.07 3.13 3.16 185.9% 

Suprafața pe rod mii ha 1.10 1.10 1.10 1.20 1.70 1.99 2.42 2.48 225.5% 

Volumul producerii mii t 7.64 7.30 7.00 4.70 5.00 5.98 4.93 6.00 78.5% 

Recolta medie t/ha 6.51 6.23 5.97 3.74 2.76 3.00 2.02 2.42 37.2% 

Gutui                     

Suprafața - total mii ha 0.40 0.50 0.50 0.60 1.10 1.15 1.18 1.19 297.5% 

Suprafața pe rod mii ha 0.30 0.30 0.40 0.40 0.80 0.77 0.86 0.90 300.0% 

Volumul producerii mii t 1.90 1.90 1.70 1.60 1.50 2.35 2.43 2.50 131.6% 

Recolta medie t/ha 5.64 5.43 4.60 3.56 1.86 2.69 2.53 2.78 49.3% 

Sursa: MADRM 

Producerea fructelor sămânțoase au un trend pozitiv de dezvoltare, deoarece în anul 2017 

volumul producerii a sporit de 2 ori în comparație cu 2010 pe când suprafețele pe rod sau redus 

5.8% în aceeași perioadă. Sectorul fructelor sămânțoase este predominat de livezile de mere, 

unde sunt schimbări calitative și fermierii sunt orientați la plantarea livezilor intensive și super-

intensive, care permit sporirea competitivității fructelor autohtone. 

În RM se estimează că sunt cca. 2 mii hectare de livezi de mere super-intensive, dintre care 1.2 

mii hectare sunt suprafețele cultivate de membrii ai asociației Moldova-Fruct. Specialiștii din 

ramura fructelor estimează, că peste 10 ani suprafața livezilor de mere super-intensive vor 

constitui cca. 8.5-10 mii hectare, ceea ce este o tendință bună și necesită suport pentru 

încurajarea producătorilor să aplice tehnologii moderne pentru producerea fructelor. 
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În tabelul de mai jos se analizează situațiia din sectorul de fructe sâmburoase din republică în 

perioada anilor 2010-2017. 

Tabel 9. Suprafața și volumul producerii fructelor sâmburoase în RM 

Specificare UM 

Anii Creștere 

2017 față 

de 2010, 

% 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fructe sâmburoase 

Suprafața - total mii ha 39.30 40.00 40.40 41.10 36.20 42.03 42.16 42.52 108.2% 

Suprafața pe rod mii ha 30.40 31.00 32.00 27.60 26.20 35.30 35.79 36.40 119.7% 

Volumul producerii mii t 91.52 84.80 79.30 91.80 102.30 153.80 153.26 148.50 162.3% 

Recolta medie t/ha 2.90 2.63 2.41 3.33 3.54 4.26 4.18 4.08 140.7% 

Cireșe                     

Suprafața - total mii ha 3.20 3.20 3.20 3.40 3.50 4.07 4.17 4.25 132.8% 

Suprafața pe rod mii ha 2.20 2.40 2.40 2.30 2.50 3.12 3.20 3.50 159.1% 

Volumul producerii mii t 7.13 8.50 8.60 6.50 7.60 12.36 7.60 9.00 126.2% 

Recolta medie t/ha 3.15 3.44 3.54 2.77 3.08 3.87 2.32 2.57 81.6% 

Vișine                     

Suprafața - total mii ha 3.70 3.70 3.70 3.90 3.30 3.81 3.85 4.00 108.1% 

Suprafața pe rod mii ha 2.90 2.90 3.00 2.70 2.60 3.11 3.17 3.30 113.8% 

Volumul producerii mii t 11.30 17.40 8.00 2.80 4.50 6.30 4.12 4.50 39.8% 

Recolta medie t/ha 3.72 5.83 2.62 1.03 1.70 2.03 1.29 1.36 36.7% 

Prune                     

Suprafața - total mii ha 22.20 22.80 23.40 23.50 18.80 21.85 22.34 22.50 101.4% 

Suprafața pe rod mii ha 18.30 18.30 18.80 14.80 15.40 18.50 18.98 19.20 104.9% 

Volumul producerii mii t 53.82 35.00 49.30 55.60 72.80 100.12 99.72 100.00 185.8% 

Recolta medie t/ha 2.85 1.84 2.54 3.64 4.57 5.28 5.12 5.21 182.7% 

Caise                     

Suprafața - total mii ha 2.90 2.90 2.80 3.10 3.50 3.94 3.95 3.97 136.9% 

Suprafața pe rod mii ha 2.00 2.10 2.00 2.00 2.40 2.97 3.18 3.20 160.0% 

Volumul producerii mii t 4.74 8.50 5.20 9.90 7.20 10.40 21.54 15.00 316.5% 

Recolta medie t/ha 2.31 4.02 2.44 4.86 2.91 3.45 6.60 4.69 202.9% 

Sursa: MADRM 

Producerea fructelor sâmburoase au o tendință lentă de creștere, deoarece în anul 2017 volumul 

producerii a sporit cu 52.3% în comparație cu 2010, unde și suprafețele pe rod sau mărit cu 

19.7% în aceeași perioadă. Sectorul fructelor sâmburoase este predominat de livezile de prune, 

dar este un interes deosebit în ultimii ani în cultivare în comparație cu anul 2010 și anume: 

cireșelor (creștere cu 59.1%), caiselor (creștere cu 60%) și vișinelor (creștere cu 13.8%). 

Consumul fructelor sâmburoase este în creștere mult mai mare ca fructele sâmburoase, ceea ce 

este oportun pentru țara noastră să dezvoltăm producerea sâmburoase la un nivel mai avansat, 

dar în corelare cu resursele de forță de muncă (este un factor limitator, deoarece necesită un 

volum mare de oameni în procesul de recoltare în stare proaspătă). 
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Figura 4. Dinamica suprafețelor pe principalele tipuri de fructe, mii ha 

 
Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Vizualizarea grafică a dinamicii suprafețelor cultivate cu fructe în RM este în creștere lentă în 

prezent pentru fructele sâmburoase în comparație cu anii precedenți, iar în cazul fructelor 

sămânțoase este o descreștere a suprafeței succedat cu plantarea livezilor intensive și super-

intensive, care în final au impact pozitiv asupra volumul producției recoltate, care este în 

creștere considerabil. 

Figura 5. Dinamica producţiei globale de fructe, mii tone 

 
Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Modernizarea tehnologiei de producere a fructelor, sporirea nivelului de intensivitate și 

plantarea livezilor cu soiuri de perspectivă au contribuit la sporirea volumului de fructe în 

ultimii ani în comparație cu anii precedenți, ceea ce este un lucru îmbucurător și este durabil 

pentru sectorul dat. 
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Pentru businessul fructelor este important selectarea soiurilor pentru cultivare, deoarece 

alegerea corectă a lor permite producătorului să-și garanteze piața de desfacere. 

În figura de mai jos se propune spre analiză structura producerii merelor în anul 2017 în RM 

după sorturi din totalul volumului de producere a merelor de 430 mii tone. 

Figura 6. Producerea merelor pe soiuri în RM în 2017, 430 mii tone 

 
Sursa: Asociația a producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct” 

Analizând recolta de mere înregistrată de 430 mii tone în RM și structura pe sorturi, conchidem, 

că gama sortimentală este nu una cea mai bună, deoarece plantările masive din ultimele 10-15 

ani nu au fost corelate cu solicitările de pe piețele conexe și producătorii sunt nevoiți să-și 

ajusteze afacerile reieșind din condițiile actuale. În structura volumului producerii de mere 

Idaredul deține întâitatea cu 26.7%, urmat de Golden cu 17.9%, Florina cu 9.8%. Pentru ultimii 

3-5 ani se observă o tendință de ameliorare a calității sortimentale la merele plantate, dar acest 

efect va fi resimțit după o perioada mai îndelungată de îndată ce vor intra în fructificare livezile. 

În continuare se analizează care sunt preferințele fermierilor la plantarea livezilor de mere în 

dependență de tehnologiile selectate și de densitatea pomilor la o unitate de suprafață. 

Tabel 10. Structura plantatiilor de mere înființate în perioada anilor 2013-2016 în RM 

Plantații 

pomicole, bucăți 

2013 2014 2015 2016 

Suprafața, 

(ha) 

Structura, 

% 

Suprafața, 

(ha) 

Structura, 

% 

Suprafața, 

(ha) 

Structura, 

% 

Suprafața, 

(ha) 

Structura, 

% 

- de la 700 până 

la 1249 
959.5 68.9% 389.0 34.6% 90.1 21.9% 55.1 14.6% 

- de la 1250 până 

la 1849  
250.6 18.0% 383.0 34.1% 210.1 51.0% 130.6 34.7% 

- de la 1850 până 

la 2449  
86.0 6.2% 129.0 11.5% 53.0 12.9% 64.2 17.0% 

- de la 2450 și 

mai mult  
96.5 6.9% 223.0 19.8% 59.0 14.3% 126.8 33.7% 

Total  1392.7 100.0% 1124.0 100.0% 412.0 100.0% 376.7 100.0% 

Sursa: AIPA 

Examinând datele tabelului se constată un aspect pozitiv, ca tendința de plantare a limezilor de 

mere bazate pe tonologii intensive și super-intensive este în creștere, ceea ce este extrem de 

important pentru ramura dată, deoarece va asigura competitivitatea fructelor. 

În Moldova suprafața totală a pepinierii a fost de 366 ha, incluzând 198 ha de plantații mamă, 

102 ha de plantații de portaltoi și 193 ha din cel de-al doilea câmp de pepinieră de fructe. 

În anul 2016, în Moldova a fost produs material săditor pomicol ca: măr - 2 904,3 mii, pere - 

388,9 mii, prune - 1 221,3 mii; vișine - 752,4 mii; cireșe - 641,5 mii; caise - 311,4 mii; piersic 

- 114,7 mii. 
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Tabel 11. Analiza suprafețelor plantate și asigurarea cu material săditor pomicol 

Specificare UM 
Anii 

2016 2017 

Suprafața plantată ha 3,911 3,695 

Necesarul de pomi în mediu la 1 hectar pomi 1,250 1,250 

Necesarul de pomi în mediu la 1 hectar pomi 4,888,750 4,618,750 

Import de material săditor unit 574,550 392,212 

pomi altoiți unit 197,550 281,712 

portaltoi unit 377,000 110,500 

Asigurarea necesarului din import % 11.8% 8.5% 

Sursa: Elaborată de autori în baza datelor ANSA 

Analizând datele tabelului, constatăm că doar 10% din necesarul de material săditor este 

acoperit din importul de peste hotare, restul materialului săditor se produce pe loc în țară.  

În prezent se atestă o stare mai precară în ceea ce privește plantarea livezilor de fructe, unde 

fermierii investighează mult mai mult gama sortimentală necesară spre plantare, tehnologiile și 

selectarea furnizorilor de material săditor. 

După părerea autorilor studiului, principalul impediment la crearea plantațiilor multianuale 

moderne este accesul limitat la material săditor de calitate. În RM este foarte dificil să găsești 

material săditor devirusat – o condiție obligatorie peste hotarele țării, iar la noi se tolerează ceea 

ce este. În Moldova lipsesc plantații colecții de soiuri pe specii pomicole, unde se pot produce 

ramuri pentru altoire (altoi și port-altoi). Pentru redresarea acestei situații cruciale este necesar 

ca MADRM în perteneriat cu Asociația Moldova-Fruct și donatorii să intervina de urgență 

pentru crearea unui cadrul legal, care ar stimula investițiile de modernizare a producerii 

materialului săditor de calitate și ar stopa activitatea pepenierilor, care nu se conformează unor 

cerințe de calitate mai dure (în special material săditor devirusat). 

Companiile mari care practică businessul de producere a fructelor direct importa material 

săditor de peste hotare, deoarece au acces la furnizori, nu au bariere în comunicare (limbi străine 

cunoscute, deoarece au specialiști calificați angajați) și doresc să inițieze o afacere corectă din 

start cu un material săditor de performanță. Restul fermierilor mici nu au această posibilitate și 

se limitează la ceea ce gasesc pe loc, deseori cu calitate dubioasă (deoarece nu are alte 

alternative), cu sorturi fără mari perspective și dorind să-și rezolve întrebarea cu plantarea 

livezii plantează ceea ce găsește. Este o abordare greșită, reieșind din aceste considerente toți 

actorii care au tangențe cu crearea și facilitarea cadrului de dezvoltare a sectorului de fructe este 

necesar să intervină calitativ în domeniul dat. 

În tabelul de mai jos se propune spre analiză suprafețele plantate de livezi în RM în perioada 

anilor 2013-2017 și care au beneficiat de subvenâii din partea statului. 

Tabel 12. Înființarea livezilor și subvențiile oferite la plantarea lor în RM în perioada 

anilor 2013-2017 

 
Sursa: AIPA 

Anii Nuc Prun Măr Cireș Vișin Cais Alun Păr Migdal Piersic Gutui Total
Structura, 

 %

2013 530.9 704.6 1,392.7 296.4 112.7 321.0 59.7 42.5 88.5 96.2 3,645.0 23.6%

2014 1,042.0 818.0 1,124.0 167.0 92.0 189.0 85.7 75.0 8.0 59.0 5.5 3,665.2 23.7%

2015 940.0 737.0 412.0 177.0 71.5 123.0 75.0 25.0 24.0 46.3 2.1 2,632.9 17.0%

2016 1,193.0 801.0 377.0 289.0 115.0 131.0 104.0 22.0 17.0 14.0 11.0 3,074.0 19.9%

2017 689.0 484.0 388.0 284.0 130.0 188.0 200.0 14.0 36.0 12.0 3.0 2,428.0 15.7%

Total 4,394.9 3,544.6 3,693.7 1,213.4 521.2 952.0 464.7 195.7 127.5 219.8 117.8 15,445.1 100.0%

Structura 28.5% 22.9% 23.9% 7.9% 3.4% 6.2% 3.0% 1.3% 0.8% 1.4% 0.8% 100.0%



Studiul ”Analiza internă și externă a sectorului producerii de fructe în Republica Moldova” 

FARM, Iunie 2018  19 

Examinând datele tabelului, constatăm, că în mediu pe an în RM se plantează cca. 3 mii hectare 

de livezi, ceea ce este puțin în descreștere cu anii precedenți, dar ceea ce se plantează se bazează 

pe tehnologii mai moderne și cu un nivel de intesivitate mai înalt (densitatea pomilor la hectar 

este mai mare). 

Un interes sporit în rândul producătorilor este plantarea livezilor de nuci, care în perioada 

ultimelor cinci ani (2013-2017) a constituit 28.5% din totalul suprafeței plantate, urmate de 

livezile de mere – 23.9% și prune – 22.9%. 

Tabel 7. Rezultatele cu privire la înființarea plantațiilor multianuale care au beneficiat 

de subvenții în perioada anilor 2014-2016 (ha) 

 
Sursa: AIPA 

În Republica Moldova livezile de nuci, mere și prune sunt cele mai plantate de producătorii 

agricole. Se contată, că speciile sâmburoase au un tren mai uniform de creștere și această 

situație are o argumentare logică: interes sport pe piețele regionale, consumul anual este mult 

mai mare și permite utilizarea mai uniformă a forțelor de muncă (mai-iulie când nu sunt alte 

fructe de recoltat). 

În continuare se analizează investițiile care sunt efectuate în sectorul de fructe și care a fost 

aportul statului la compensarea a unor cheltuieli prin intermediul subvențiilor oferite. 

Tabel 13. Analiza investițiilor în sectorul de fructe și subvențiile oferite de AIPA 

 
Sursa: AIPA 

Prezența măsurilor de subvenționare a impulsionat dezvoltarea sectorului de fructe autohton, 

dar subvențiile oferite nu sunt competitive cu subvențiile oferite în UE (țări cu care concurăm 

pe piețele de comercializare a fructelor). Este îmbucurător faptul de a subvenționa defrișarea 

livezilor bătrâne, ceea ce a permis de face ”ordine” în suprafețele cultivate cu plantații 

multianuale. 

Pentru dezvoltarea durabilă a sectorului producerii fructelor în RM este important să se 

intervină pentru orientarea corectă a producătorilor să cultive fructele care sunt solicitate și au 

cerere pe piețele regionale de comercializare. 
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În figura de mai jos a fost prognozată un model de dezvoltare a suprafețelor de cultivare a 

fructelor în Moldova în perioada anilor 2017-2027, care a fost estimat de Asociația 

producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova-Fruct”. 

Figura 8. Prognoza suprafețelor cultivate cu fructe în RM, anii 2017-2027 

 
Sursa: Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct” 

În baza prognozelor suprafețelor cultivate cu pomi fructiferi se estimează, că accentul 

producătorilor va fi bazat pe următoarele aspecte: (i) fondarea livezilor intensive și super 

intensive, (ii) dublarea suprafețelor cu sâmburoase, (iii) plantarea livezilor cu material săditor 

de calitate în baza importurilor tot mai mari de peste hotare. 

Această prognoză de dezvoltare a sectorului este necesară să fie integrată în primul rând cu 

asigurarea materialului săditor modern și de calitate pentru a facilita din start derularea 

programului de dezvoltare într-un făgaș corect și durabil. 

În figura următoare se propune spre analiză recolta medie la o unitate de suprafață pentru 

sectorul de fructe autohton în perioada anilor 2017-2027. 

Figura 9. Evoluția recoltei de fructe la hectar în RM în perioada anilor 2017-2027, tone 

 
Sursa: Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct” 

Sectorul de fructe se planifică că va avea o dezvoltare rapidă pentru următorii 10 ani, unde vor 

fi investiți bani considerabili, deoarece este un sector cu rentabilitate înaltă și prezintă un interes 

sporit pentru mediul de afacere în sectorul rural al țării. Aspectele pozitive care vor asigura 

creșterea recoltelor de fructe la hectar sunt: (i) inovații și tehnologii eficiente, (ii) plantarea de 

livezi intensive – și super-intensive,(iii) soiuri cu potențial de producere și de piață înalt și (iv) 

plantarea în special a fructelor sâmburoase, care sunt solicitate tot mai mult pe piețele regionale. 
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Figura 10. Dinamica producțiilor globale 2017-2027, mii tone 

 
Sursa: Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct” 

Asociația Moldova-Fruct prognozează triplarea producției globale pe cinci specii de fructe de 

la 574.0 mii tone în 2017 până la 1417.4 mii tone în 2027, ceea ce este real să se obțină reieșind 

din tendințele actuale de dezvoltare a sectorului de fructe și plantările de livezi noi. Totodată, 

se prognozează creșterea ponderii fructelor sâmburoase în producția globală de fructe, deoarece 

sunt mai solicitate pe piețele regionale de comercializare și creșterea anuală a consumului este 

mult mai mare în comparație cu cel al fructelor sămânțoase. 

 

 

1.2. Analiza companiilor ce activează în sectorul de fructe al RM 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) propune modificarea 

Regulamentului privind modul de ținere a registrelor contractelor de arendă a terenurilor și a 

altor bunuri agricole în cadrul primăriilor. Astfel se propune ca „contractul de arendă a 

terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de până la 5 ani inclusiv. 

Potrivit MADRM, aceste modificări sunt impuse de necesitatea de a stimula „consolidarea 

terenurilor agricole şi reducerea costurilor de înregistrare a contractelor de arendă”. 

Menționăm că, potrivit Agenției Cadastru la data de 1 ianuarie 2017, suprafața terenurilor cu 

destinație agricolă constituia 2.04 milioane de hectare sau 60.2% din suprafața totală a 

republicii. 800,000 de persoane lucrează desinestătător câte 33 de ari 

Datele de la Cadastru demonstrează elocvent fărâmițarea excesivă ce domină agricultura 

Moldovei. Producătorilor de fructe le vine dificil să consolideze suprafețele destinate plantării 

livezilor și acest fapt este un impediment pentru consolidarea câmpului destinat înființării 

plantației multianuale. Astfel cea mai mare parte din terenurile agricole – 754,169 de hectare 

(37%) sunt prelucrate de 35,545 de SRL-uri, din care doar 100,000 sunt terenuri proprii, iar 

circa 87% sunt arendate. Din cele 654 mii de hectare arendate, doar 38,785 sunt pe un termen 

mai mare de trei ani, ceea ce nu este durabil pentru producătorii agricoli și necesită costuri 

suplimentare pentru perfectarea lor după expirarea termenului contractului de arendă. 

351,268 Gospodării Ţărănești (de fermier) prelucrează 515,629 de hectare sau circa 25.3% din 

total. Astfel media pe o GŢ este de aproape 1,5 hectare. O treime din GŢ au mai puțin de un 

hectar de teren agricol, iar 56.7% de la unu la cinci hectare. Doar 754 de GŢ au suprafețe de 

teren de 50-100 de hectare, iar peste 100 hectare – 16,931 GT, care dețin în total 92,398 hectare. 

Alte 239,724 de hectare de terenuri agricole sunt prelucrate de sine stătător de către 799,850 de 

persoane fizice. Aici suprafața medie este de doar 0,33 hectare. 
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Mai sunt 2,709 Cooperative Agricole ce dețin peste 87,500 de hectare, iar 152 de Societăți pe 

acțiuni gestionează aproape 30 mii de hectare. Peste 272 mii de hectare de terenuri agricole 

aparțin statului, iar circa 70 mii autorităților publice locale. 

Deci, parcelarea excesivă a terenurilor agricole în Moldova este foarte înaltă, iar producătorilor 

agricoli care doresc să consolideze câmpul pentru plantarea livezii le este dificil să o facă în 

baza vânzării – cumpărării , iar arenda pentru 30 ani (cum permite legislația) cu înregistrarea la 

Cadastru nu este în siguranță (doresc să ai în posesie terenul pentru a micșora riscurile 

eventuale).  

În tabelul de mai jos se analizează suprafețele cultivate cu plantații pomicole în profil teritorial 

al republicii și pe tipuri de gospodării. 

Tabel 14. Analiza evoluției dezvoltării pomiculturii în întreprinderi agricole și 

gospodării țărănești (de fermier) în profil teritorial (cu suprafața mai mare de 10 hectare) 

 
Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Informații detaliate privind evoluția dezvoltării pomiculturii în întreprinderile agricole și 

gospodăriile țătănești (de fermier) în profil teritorial (cu suprafața mai mare de 10 hectare) sunt 

anexate. Anexa 5 

În baza analizei tabelului evoluției dezvoltării pomiculturii în întreprinderi agricole și 

gospodării țărănești (de fermier) în profil teritorial (cu suprafața mai mare de 10 hectare), 

constatăm, că exploatațiile agricole ce produc fructe prelucrează 64,108 hectare dintre care 

46,739 hectare sunt pe rod, ceea ce constituie 72.9% din total. Întreprinderile agricole 

prelucrează 78.8% din suprafața pomicolă pe republică, iar 21.2% este concentrată la 

gospodăriile țărănești (de fermieri). 

  
Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Suprafata 

totala, ha

Suprafat

a pe rod, 

ha

Recolta, 

t/ha

Productia 

globala, t

Suprafat

a totala, 

ha

Suprafat

a pe rod, 

ha

Recolta, 

t/ha

Productia 

globala, t

Suprafat

a totala, 

ha

Suprafat

a pe rod, 

ha

Recolta, 

t/ha

Productia 

globala, t

Total pe republica 45,883 32,388 4.00 129,553.7 50,519 38,009 7.03 267,129.3 4,636 5,621 3.03 137,576 -12,510

Nord 23,014 18,417 4.72 86,970.4 19,241 15,383 11.05 170,009.3 -3,773 -3,034 6.33 83,039 -3,858

Centru 12,050 7,466 2.69 20,088.2 12,913 7,689 6.71 51,576.0 863 223 4.02 31,488 -5,224

Sud 7,546 4,819 3.59 17,295.9 6,949 4,500 5.71 25,706.9 -597 -319 2.12 8,411 -2,449

Total pe republica 7,999 4,059 2.92 11,838.4 13,589 8,730 8.14 71,047.9 5,590 4,671 5.22 59,210 -4,859

Nord 3,134 1,898 3.86 7,333.0 5,959 4,044 11.29 45,657.7 2,825 2,146 7.43 38,325 -1,915

Centru 3,281 1,490 2.31 3,441.8 5,374 3,256 6.42 20,894.8 2,093 1,766 4.11 17,453 -2,118

Sud 1,419 604 1.50 907.8 1,946 1,272 3.28 4,170.8 527 668 1.78 3,263 -674

Total pe republica 53,882 36,447 3.88 141,392.1 64,108 46,739 7.24 338,177.2 10,226 10,292 3.36 196,785 -17,369

Nord 26,148 20,315 4.64 94,303.4 25,200 19,427 11.10 215,667.0 -948 -888 6.46 121,364 -5,773

Centru 15,331 8,956 2.63 23,530.0 18,287 10,945 6.62 72,470.8 2,956 1,989 3.99 48,941 -7,342

Sud 8,965 5,423 3.36 18,203.7 8,895 5,772 5.18 29,877.7 -70 349 1.82 11,674 -3,123

Abateri 2017 (+ sau -) față de 2010 Difirența 

suprafata 

pe rod și 

totală, 

ha

Total plantatii pomicole (total fructe si pomusoare) - întreprinderi agricole

Total plantatii pomicole (total fructe si pomusoare) - gospodării țărănești

Total plantatii pomicole (total fructe si pomusoare) - total pe țară

Specificare

2010 2017
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Repartizarea plantațiilor pomicole în profil teritorial este neuniformă, deoarece cele mai multe 

livezi sunt amplasate în zone de nord – 48.1%, urmată de zona de centru – 34.9% și zona de 

sud 17%. Zona de nord și centru sunt mai prielnice pentru pomi fructiferi, iar în zonele de sud 

și centru sunt concentrate suprafețele plantate cu viță de vie. 

Figura 11. Componența plantațiilor multianuale de fructe pe rod după forma 

organizatorico-juridica a întreprinderii (cu suprafața mai mare de 10 hectare), anul 2017 

 
Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Întreprinderile agricole consolidate prelucrează cea mai mare suprafața de livezi pe rod, ceea 

ce este important pentru dezvoltarea durabilă a sectorului de fructe. 

În continuare se analizează suprafețele cultivate cu plantații sămânțoase în profil teritorial al 

republicii și pe tipuri de gospodării. 

Tabel 15. Analiza evoluției dezvoltării livezilor sămânțoase în întreprinderi agricole și 

gospodăriițătănești (de fermier) în profil teritorial (cu suprafața mai mare de 10 hectare) 

 
Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Examinând tabelul evoluția dezvoltării sectorului de fructe sămânțoase în întreprinderi agricole 

și gospodării țărănești (de fermier) în profil teritorial al RM (cu suprafața mai mare de 10 

hectare), constatăm, că exploatațiile agricole ce produc fructe sămânțoase prelucrează 27,202 

hectare dintre care 22,128 hectare sunt pe rod, ceea ce constituie 81.3% din total. Întreprinderile 

agricole prelucrează 74.6% din suprafața pomicolă de soiuri sămânțoase pe republică, iar 25.4% 

este deținută la gospodăriile țărănești (de fermieri). 
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Întreprinderi agricole Gospodării țărănești

Suprafata 

totala, ha

Suprafat

a pe rod, 

ha

Recolta, 

t/ha

Productia 

globala, t

Suprafat

a totala, 

ha

Suprafat

a pe rod, 

ha

Recolta, 

t/ha

Productia 

globala, t

Suprafat

a totala, 

ha

Suprafat

a pe rod, 

ha

Recolta, 

t/ha

Productia 

globala, t

Total pe republica 28,301 23,152 4.53 104,800.2 20,288 16,787 12.50 209,784.2 -8,013 -6,365 7.97 104,984 -3,501

Nord 18,836 15,738 5.20 81,861.6 14,035 11,990 12.97 155,552.9 -4,801 -3,748 7.77 73,691 -2,045

Centru 6,034 4,818 2.91 14,003.5 3,901 3,036 10.84 32,900.9 -2,133 -1,782 7.93 18,897 -865

Sud 2,203 1,833 4.08 7,486.6 1,267 859 12.91 11,085.6 -936 -974 8.82 3,599 -408

Total pe republica 4,686 3,026 2.95 8,914.7 6,914 5,341 10.85 57,950.3 2,228 2,315 7.90 49,036 -1,573

Nord 2,618 1,763 4.00 7,056.2 4,421 3,518 12.18 42,848.7 1,803 1,755 8.18 35,793 -903

Centru 1,684 1,036 1.62 1,674.7 2,079 1,561 8.91 13,904.7 395 525 7.29 12,230 -518

Sud 351 219 0.82 179.3 375 259 4.62 1,196.9 24 40 3.80 1,018 -116

Total pe republica 32,987 26,178 4.34 113,714.9 27,202 22,128 12.10 267,734.5 -5,785 -4,050 7.76 154,020 -5,074

Nord 21,454 17,501 5.08 88,917.8 18,456 15,508 12.79 198,401.6 -2,998 -1,993 7.71 109,484 -2,948

Centru 7,718 5,854 2.68 15,678.2 5,980 4,597 10.18 46,805.6 -1,738 -1,257 7.50 31,127 -1,383

Sud 2,554 2,052 3.74 7,665.9 1,642 1,118 10.99 12,282.5 -912 -934 7.25 4,617 -524

Abateri 2017 (+ sau -) față de 2010 Difirența 

suprafata 

pe rod și 

totală, 

ha

Specificare

2010 2017

Total plantatii pomicole sămânțoase - întreprinderi agricole

Total plantatii pomicole sămânțoase - gospodării țărănești

Total plantatii pomicole sămânțoase - total pe țară
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Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Repartizarea plantațiilor pomicole sămânțoase în profil teritorial este concentrată preponderent 

în zona de nord – 75.5%, urmată de zona de centru cu doar 19.1% și zona de sud 5.4%. Zona 

de nord se atestă cu cele mai bune condiții pentru fructe sămânțoase. 

În continuare se analizează suprafețele cultivate cu plantații sâmburoase în profil teritorial al 

republicii și pe tipuri de gospodării. 

Tabel 16. Analiza evoluției dezvoltării livezilor sâmburoase în întreprinderi agricole și 

gospodăriițătănești (de fermier) în profil teritorial (cu suprafața mai mare de 10 hectare) 

 
Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Analizând tabelul evoluția dezvoltării sectorului de fructe sâmburoase în întreprinderi agricole 

și gospodării țărănești (de fermier) în profil teritorial al RM (cu suprafața mai mare de 10 

hectare), constatăm, că exploatațiile agricole ce produc fructe sâmburoase prelucrează 21,730 

hectare dintre care 15,909 hectare sunt pe rod, ceea ce constituie 73.2% din total. Întreprinderile 

agricole prelucrează 68.2% din suprafața pomicolă de soiuri sâmburoase pe republică, iar 

31.8% este deținută la gospodăriile țărănești (de fermieri). Fermierii mici și medii sunt orientate 

la cultivarea fructelor sâmburoase, deoarece este mai puțin riscant și pot comercializa fructele 

chiar și în cantitate mai mică. 

Suprafata 

totala, ha

Suprafat

a pe rod, 

ha

Recolta, 

t/ha

Productia 

globala, t

Suprafat

a totala, 

ha

Suprafat

a pe rod, 

ha

Recolta, 

t/ha

Productia 

globala, t

Suprafat

a totala, 

ha

Suprafat

a pe rod, 

ha

Recolta, 

t/ha

Productia 

globala, t

Total pe republica 13,889 8,556 2.87 24,515.7 14,816 10,568 4.98 52,629.9 927 2,012 2.11 28,114 -4,248

Nord 3,259 2,582 1.96 5,053.5 3,471 2,591 5.32 13,776.0 212 9 3.36 8,723 -880

Centru 4,606 2,538 2.33 5,915.7 5,254 3,784 4.78 18,086.9 648 1,246 2.45 12,171 -1,470

Sud 4,444 2,527 3.88 9,796.9 4,200 2,911 4.93 14,340.3 -244 384 1.05 4,543 -1,289

Total pe republica 4,686 3,026 2.95 8,914.7 6,914 5,341 10.85 57,950.3 2,228 2,315 7.90 49,036 -1,573

Nord 2,618 1,763 4.00 7,056.2 4,421 3,518 12.18 42,848.7 1,803 1,755 8.18 35,793 -903

Centru 1,684 1,036 1.62 1,674.7 2,079 1,561 8.91 13,904.7 395 525 7.29 12,230 -518

Sud 351 219 0.82 179.3 375 259 4.62 1,196.9 24 40 3.80 1,018 -116

Total pe republica 18,575 11,582 2.89 33,430.4 21,730 15,909 6.95 110,580.2 3,155 4,327 4.06 77,150 -5,821

Nord 5,877 4,345 2.79 12,109.7 7,892 6,109 9.27 56,624.7 2,015 1,764 6.48 44,515 -1,783

Centru 6,290 3,574 2.12 7,590.4 7,333 5,345 5.99 31,991.6 1,043 1,771 3.86 24,401 -1,988

Sud 4,795 2,746 3.63 9,976.2 4,575 3,170 4.90 15,537.2 -220 424 1.27 5,561 -1,405

Difirența 

suprafata 

pe rod și 

totală, 

ha

Total plantatii pomicole sâmburoase - întreprinderi agricole

Total plantatii pomicole sâmburoase - gospodării țărănești

Total plantatii pomicole sâmburoase - total pe țară

Abateri 2017 (+ sau -) față de 2010

Specificare

2010 2017



Studiul ”Analiza internă și externă a sectorului producerii de fructe în Republica Moldova” 

FARM, Iunie 2018  25 

  
Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Repartizarea plantațiilor pomicole sâmburoase în profil teritorial este concentrată preponderent 

în zona de centru – 40.7%, urmată de zona de sud - 31.3% și zona de de nord - 27.9% și. 

În continuare se analizează recoltele de fructe obținute în plantațiile pomicole ale republicii în 

profil teritorial și pe tipuri de gospodării. 

Tabel 17. Analiza productivității plantațiilor pomicole în RM în întreprinderi agricole și 

gospodarii taranesti (de fermier) cu suprafața mai mare de 10 hectare 

Specificare Anii, t 
Anul 2017 în 

comparație cu 2010, 

% 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Total plantatii pomicole (total fructe si pomusoare) 

Total pe republica 3.75 6.56 6.22 4.88 5.91 7.16 190.9% 

Nord 4.54 7.53 9.45 6.63 7.20 11.00 242.3% 

Centru 2.55 6.04 5.72 4.89 6.69 6.53 256.1% 

Sud 3.26 4.27 3.96 4.60 5.93 5.08 155.8% 

Fructe samintoase 

Total pe republica 4.23 8.18 9.29 6.76 8.97 11.99 283.5% 

Nord 4.97 8.28 10.25 7.43 7.92 12.68 255.1% 

Centru 2.62 7.90 6.80 4.91 8.81 10.06 384.0% 

Sud 3.70 7.46 6.89 4.93 11.33 10.93 295.4% 

Fructe samburoase 

Total pe republica 2.71 3.72 4.12 4.99 5.19 4.84 178.6% 

Nord 1.93 3.34 4.93 4.36 4.60 5.46 282.9% 

Centru 2.44 3.75 4.55 5.12 5.61 4.72 193.4% 

Sud 3.47 3.45 3.16 5.23 4.93 4.53 130.5% 

Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Analiza productivității plantațiilor pomicole în RM în întreprinderi agricole și gospodarii 

țărănești (de fermier) cu suprafața mai mare de 10 hectare se constată o creștere esențială a 

productivității plantațiilor pomicole în anul 2017 în comparație cu 2010, ceea ce se datorează 

la mai mulți factori: modernizarea tehnologiilor, creșterea gradului de intensivitate, defrișarea 

suprafețelor îmbătrânite (care influențau la recoltă), comercializarea fructelor în baza facturilor 

fiscale (care sunt solicitate de intermediari la tranzacții cu fructe). 

În RM este defectuoasă evidența calitativă sau statistica pe sorturi de fructe, ceea ce 

influențează implementarea politicilor statului în sectorul dat și programelor de susținere 

privind promovarea exporturilor pe piețele strategice de comercializare a fructelor autohtone. 

În figura de mai jos se propune spre analiză structură sortimentală a livezilor de mere înființate 

de agricultori și care au beneficiat de subvenții de la stat. 
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Figura 12. Suprafețele înființate în funcție de tipul soiurilor de măr în baza datelor 

AIPA care au oferit subvenții la plantare livezilor, anul 2016 

În RM agricultorii plantează 

soiuri variate de mere (în special 

cele de culoare roșie, deoarece se 

bucură de un consum mai mare pe 

piață – cca. 60% din consumul 

total). Gama sortimentală de mere 

este dictată de competitivitatea 

înaltă în ramura merelor și 

diversificarea sortimentală pentru 

a putea accesa mai ușor piețele de 

desfacere. 

În structura suprafețelor plantate 

cele mai importante sunt: Golden 

– 16%, urmat de Gala Delicious – 

14%, Renet Semerenco – 11%, 

Gala Must – 8%, Campion – 7% 

și Super Chief – 5%. 
Sursa: AIPA 

În următoarea figura se propune spre analiză o altă structură sortimentală a livezilor de mere, 

care sunt adminsitrate de membrii ai Asociației ”Moldova-Fruct”. 

Figura 13. Structura suprafețelor cultivate cu mere după soiuri în baza informațiilor 

membrilor Asociației ”Moldova-Fruct”, anul 2017 

 
Sursa: Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct” 

Ezaminând structura suprafețelor cultivate cu mere după soiuri în baza informațiilor membrilor 

Asociației ”Moldova-Fruct”în anul 2017 se constată o situație cât de cât aproape de realitate, 

deoarece sunt informații reprezentative din sectorul de fructe autohton. 
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În structura suprafețelor cultivate cu mere de membrii Asociației ”Moldova-Fruct” cele mai 

importante sunt: Idared – 22.1%, urmat de Golden Delicius – 12.3%, Renet Semerenco – 10.3%, 

Florina – 8.7% și Slava Peremoj – 6%. 

În prezent structura se optimizează cu sorturi mai solicitate și de perspectivă, dar pentru aceasta 

sunt nevoie de investiții considerabile și timp. 

În următoarea figura se propune spre analiză structură sortimentală a livezilor de prune, care 

sunt adminsitrate de membrii ai Asociației ”Moldova-Fruct”. 

Figura 14. Structura suprafețelor cultivate cu prună după soiuri în baza informațiilor 

membrilor Asociației ”Moldova-Fruct”, anul 2017 

 
Sursa: Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct” 

Analizând structura suprafețelor cultivate cu prune după soiuri în baza informațiilor membrilor 

Asociației ”Moldova-Fruct”în anul 2017 se constată o situație caracteristică RM. 

În structura suprafețelor cultivate cu prune de membrii Asociației ”Moldova-Fruct” cele mai 

importante sunt: Stanley – 71.1%, urmat de Cabardinca Ranneia – 13%, Varietăți Ceaceatskaia 

– 6%, Prezident – 3.4% și Peteșteanca – 1.5%. 

 

 

1.3. Analiza mijloacelor de producere și companii furnizatoare de inputuri 

Producătorii de fructe din Moldova depind în mare măsură de mijloace de producţie (inputuri) 

importate. Cea mai mare parte din inputuri este importată, cu excepţia materialului săditor 

(calitatea locală este joasă) şi a unor ambalaje (relativ simple), care sunt produse în ţară. 

Procesatorii, următorul element al lanţului valoric, de asemenea se bazează în mare măsură pe 

inputuri de import, cu excepţia materiei prime, care este preponderent achiziţionată de la 

fermieri, şi deseori, deşi în cantităţi limitate şi doar anumite produse, este produsă de însăşi 

întreprinderea de prelucrare (vezi diagrama de mai jos). Astfel, atât producătorii agricoli, cât şi 

prelucrătorii, achită preţuri mondiale la procurarea inputurilor necesare, de aceea trebuie să fie 

suficient de productivi şi competitivi pentru a obţine preţuri mondiale la produsele finite. 
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Inputurile agricole sunt larg disponibile pe piaţă, deşi alegerea este limitată în unele 

cazuri în rpofil teritorial (lipsesc filiale sau centre specializate). Inputurile agricole includ 

material săditor, precum şi fertilizanţi şi pesticide. Inputurile agricole sunt în general 

disponibile pe piaţa locală de la diverşi importatori şi distribuitori locali ai companiilor 

internaţionale. 

În sectorul importului preparatelor de uz fitosanitar și fertilizanților se constată o concurență 

pronunțată, care asigură o competitivitate calitativă între aceste companii, unde în final le 

permite fermierilor să obțină prețuri avantajoase pentru astfel de preparate. Asigurarea cu 

preparate de uz fitosanitar și fertilizanți este bine poziționată, iar fermierilor le lipsesc 

cunoștințele și abilitățile practice de a efectua o protecție integrate contra bolilor și 

dăunătorilor eficientă (în mojoritatea cazurilor și deseori se bazează pe sfaturile oferite de 

agenții economici a companiilor ce vând pesticide și fac business pe seama fermierilor). În 

cazul utilizării corecte a îngrășămintelor micro și macro se constată o lipsa totală de cunoștinte 

cum de aplicat eficient a fertilizanților pentru asigurarea utilizării raționale a pământului 

(menținerii și sporirii fertilității lui) și asigurarea recoltelor stabile și de calitate a producției 

horticole. 

Materialul săditor este produs şi comercializat şi de companii locale, precum şi de instituţiile 

de cercetări de stat, sunt intermediary care coloborează cu pepeniere recunoscute din lume și 

oferă posibilitatea doritorilor de a le importa materialul solicitat.  

În schimb, sortimentul de soiuri de plante disponibile pe piaţa internă reprezintă o problemă. 

Soiurile de plante importate, care nu sunt înregistrate în Moldova, nu pot fi comercializate pe 

piaţa internă fără a trece procedura obligatorie de omologare, care în prezent este simplificată 

și se recunoaște în baza certificatului european. Aceasta le permite instituţiilor de cercetări 

locale, producătoare de seminţe şi material săditor, să-şi menţină cota pe piaţa locală, cotă care 

în condiţii libere de piaţă ar scădea vertiginos.  

Majoritatea companiilor consideră că statul trebuie să permită accesul nelimitat al seminţelor şi 

materialului săditor din UE prin eliminarea condiţiei de testare obligatorie și acest fapt este 

acum permis, astfel lăsând sectorul privat să-şi asume toate riscurile legate de incertitudinea 

performanţei soiurilor noi în condiţiile Moldovei. Aceasta, în schimb, permite transferul rapid 

al soiurilor înalt productive şi rezistente la boli, insecte şi secetă, astfel stimulând sporirea 

productivităţii prin inovare în agricultura Moldovei. 

Tehnica şi echipamentele utilizate de producători şi prelucrători sunt importate, în special 

din UE, precum şi din CSI şi alte ţări. Întreprinderile de obicei lucrează cu reprezentanţii 

locali ai furnizorilor de echipamente, care sunt prezente pe piaţa locală. Competiţia dură în 

cadrul acestor companii (Piață RM este o piață mică, limitată) se răsfrânge asupra calităţii 

serviciilor oferite de aceştia –au indicat garanţiile slabe la procurare şi serviciile inadecvate în 
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perioada de exploatare (inclusiv lipsa pieselor de rezervă și perioada mare de așteptare) drept 

deficienţe importante în activitate întreprinderilor. 

Tehnica şi echipamentele agricole, inclusiv echipamente de irigare, sunt un factor crucial în 

modernizarea sectorului pomicol din Moldova. Pe parcursul deceniului trecut a avut loc un 

proces de deteriorare rapidă a stocului existent, investiţiile de reînnoire fiind limitate din cauza 

costurilor mari. Actual se perindă o tendinţă de reînnoire a inventarului învechit de tehnică 

agricolă, acest proces fiind susţinut financiar de donatori, așa ca: Programele IFAD, RISP, 

PAC, MAC-P, Proiectul ”Livada Moldovei”. Un proiect de mare succes în acest domeniu este 

proiectul japonez 2KR (iniţiat în 2001) și leasingul de la Mecagro, care asigură o renovare 

continuă a parcului de maşini agricole în Moldova. 

Ambalajele necesare industriei de fructe, care se produc în Moldova, sunt de un sortiment 

sărac şi calitate medie. Toţi producătorii au indicat că ei importă cel puţin unul sau două 

articole de ambalare, care fie nu sunt disponibile pe piaţa locală sau calitatea lor nu corespunde 

cerinţelor clienţilor. De exemplu, cutiile de tinichea sunt importate din Ungaria, România, 

Belorusia şi Ucraina, anumite cutii de carton de calitate înaltă sunt importate din Turcia, 

borcanele de sticlă pentru produsele marinate de calitate premium sunt aduse din Polonia, 

Bulgaria sau Ucraina, iar pelicula de calitate înaltă (pentru ambalarea fructelor uscate) este 

importată din Ucraina. 

Sectorul de fructe este un sector cu un potențial mare, care necesită investiții esențiale și 

susținere a tuturor actorilor implicați sau au tangență cu businessul fructelor. 

În continuare sunt sistematizate informații economice ale bugetelor de venituri și cheltuieli 

pentru cultivarea fructelor cu aplicarea diferitor tehnologii pentru perioada de fructificare a lor. 

Tabel 18. Sistematizarea informaţiilor economice din bugetele economice elaborate 

pentru culturi pomicole (pentru suprafaţa de 1 hectar) 

Nr. Specificarea culturi şi tehnologiei 

de cultivare aplicate 

Costul vânzărilor plantației pe rod, lei/ha 

total 

inclusiv 

mijloace 

de 

producere 

servicii 

mecanizate 

operaţii 

manuale 

alte costuri 

şi taxe 

(inclusiv 

amortizare) 

cheltuieli 

neprevăzute 

1 
Mere MM 106 59,898.3 20,656.8 4,943.2 20,379.1 8,473.9 5,445.3 

Structura costurilor, % 100.0% 34.5% 8.3% 34.0% 14.1% 9.1% 

2 
Mere M 26 88,388.2 24,156.8 6,651.1 30,390.5 19,154.4 8,035.3 

Structura costurilor, % 100.0% 27.3% 7.5% 34.4% 21.7% 9.1% 

3 
Mere M 9 138,675.5 25,906.8 7,546.7 42,806.0 49,809.1 12,606.9 

Structura costurilor, % 100.0% 18.7% 5.4% 30.9% 35.9% 9.1% 

4 Mere M 9 + plasa antigrindina 162,359.6 25,906.8 7,546.7 42,806.0 71,340.1 14,760.0 

Structura costurilor, % 100.0% 16.0% 4.6% 26.4% 43.9% 9.1% 

5 
Prune obișnuit 50,830.9 13,693.6 3,605.1 20,506.3 8,404.8 4,621.0 

Structura costurilor, % 100.0% 26.9% 7.1% 40.3% 16.5% 9.1% 

6 
Prune intensiv 75,963.8 13,693.6 4,126.2 27,970.3 23,267.9 6,905.8 

Structura costurilor, % 100.0% 18.0% 5.4% 36.8% 30.6% 9.1% 

7 
Cirese Mahaleb 47,609.8 5,981.7 2,350.6 24,616.6 10,332.8 4,328.2 

Structura costurilor, % 100.0% 12.6% 4.9% 51.7% 21.7% 9.1% 

8 
Cirese Maxima 14 76,235.8 9,128.2 3,519.2 34,283.3 22,374.6 6,930.5 

Structura costurilor, % 100.0% 12.0% 4.6% 45.0% 29.3% 9.1% 

9 
Cirese Gisela 6 123,490.8 11,928.2 4,000.6 47,332.6 49,003.0 11,226.4 

Structura costurilor, % 100.0% 9.7% 3.2% 38.3% 39.7% 9.1% 
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Cirese Gisela 6 + plasa 

antigrindina 153,570.5 11,928.2 4,000.6 47,332.6 76,348.1 13,961.0 

Structura costurilor, % 100.0% 7.8% 2.6% 30.8% 49.7% 9.1% 

11 
Visina 66,407.5 5,589.7 2,510.8 32,203.3 20,066.7 6,037.0 

Structura costurilor, % 100.0% 8.4% 3.8% 48.5% 30.2% 9.1% 

12 
Caise 52,775.3 6,451.4 2,709.4 20,378.6 18,438.2 4,797.8 

Structura costurilor, % 100.0% 12.2% 5.1% 38.6% 34.9% 9.1% 

Sursa: Elaborată de autori 

Analizând datele tabelului, conchidem următoarele aspecte importante, că: 

1. În cazul aplicării tehnologiilor intensive și super-intensive costul mijloacelor de 

producere se optimizează și sunt utilizate mai eficient, ceea ce este extrem de important 

în condițiile economiei de piață; 

2. Pentru livezile intensive și super-intensive se mărește sumele defalcate pentru 

amortizare, dar acești bani rămân la gestiunea antreprenorului; 

3. La fel sunt optimizate costul operațiilor manuale, deoarece sunt mai eficient de utilizat 

livezile intensive și super-intensive. 

Ponderea cea mai mare în valoarea producţiei interne de fructe o înregistrează fructele 

comercializate în stare proaspătă cu o cotă de peste 70-80% din volumul total de producere. 

Industria de prelucrare este tradiţional orientată la export şi la moment aspiră spre diversificarea 

pieţelor şi a produselor sale. Actualmente industria de procesare a fructelor include 8 

întreprinderi mari, cu o cotă de 70-85% din volumul total de producţie procesată, şi circa 90 

întreprinderi mici şi mijlocii. Patru din cele opt întreprinderi mari (ÎM) procesează peste 80% 

din volumul total de producţie achiziţionată, acestea sunt Natur Bravo, Orhei Vit, BT-Fruit şi 

Alfa Nistru. Din cele 90 ÎMM circa 50 sunt fabrici de conserve şi 40 sunt uscătorii de fructe. 

Doar jumătate din numărul total de ÎMM funcţionează în prezent. 

Pentru a avea un tablou real al situaţiei din industria de procesare a fructelor este necesar de 

analizat ramura dată în prisma volumelor de producţie achiziționată și procesată de facto. În 

tabelul de mai jos sunt prezentate informaţiile referitor la volumul producţiei achiziționate și 

procesate de aceste întreprinderi în anii 2013-2016. 

Tabel 19. Dinamica colectării fructelor și legumelor la fabricile de procesare în RM, 

perioada anilor 2013-2016 

Denumirea 
2013 2014 2015 2016 

Volum, t 
Structura, 

% 
Volum, t 

Structura, 

% 
Volum, t 

Structura, 

% 

Volum, 

t 

Structura, 

% 

Materia primă 

total, tone 
130,222.1 100.0% 260,533.7 100.0% 186,008.9 100.0% 43,363.4 100.0% 

Legume total 10,734.3 8.2% 25,063.3 9.6% 13,133.1 7.1% 1,989.1 4.6% 

Fructe total 119,487.8 91.8% 235,470.4 90.4% 172,875.8 92.9% 41,374.3 95.4% 

vişine 415.0 0.3% 346.3 0.1% 124.0 0.1% 6.5 0.0% 

cireşe 302.1 0.2% 35.0 0.0% 91.2 0.0% 8.9 0.0% 

caise 1,474.0 1.1% 90.0 0.0% 387.0 0.2% 41.0 0.1% 

piersici 2,471.1 1.9% 1,052.3 0.4% 4,257.0 2.3% 283.9 0.7% 

prune 1,122.0 0.9% 2,345.6 0.9% 2,703.3 1.5% 801.5 1.8% 

zarzare   0.0%   0.0% 8.9 0.0% 0.0 0.0% 

mere 113,630.7 87.3% 229,357.6 88.0% 165,194.2 88.8% 40,213.0 92.7% 

pere   0.0% 40.0 0.0%   0.0%   0.0% 

gutui   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% 

struguri   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% 

aronie   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% 

coarne   0.0% 2,150.0 0.8%   0.0%   0.0% 
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căpşune 20.0 0.0% 46.0 0.0% 29.7 0.0% 11.5 0.0% 

coacăză   0.0%   0.0% 10.3 0.0% 3.5 0.0% 

zmeură 10.3 0.0% 7.6 0.0% 52.5 0.0% 4.6 0.0% 

macieş   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% 

nuci verzi 42.6 0.0%   0.0% 17.7 0.0%   0.0% 

mure   0.0%   0.0% 0.7 0.0%   0.0% 

Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Analizând dinamica colectării fructelor la fabricile de procesare din Republica Moldova în anii 

2013-2016 se constată, că mai puțin de 7% din volumul de fructe au fost procesate în anul 2016 

(cel mai redus volum de procesare pentru perioada analizată). În anii precedenți volumul 

fructelor procesate se situează în limitele 28.5% în anul 2013 și 47.3% în anul 2014. Sectorul 

de procesare este un sector instabil, deoarece nu sunt diversificate produsele procesate și piețele 

de comercializare, iar la procesarea merelor se bazează totalmente pe producerea concentratelor 

din mere. 

Consumul intern al fructelor de către clasterul lanțului valoric și anume fabricile de procesare 

(care ar trebuie să fie un operator important) este unul important, dar nu tot timpul este echilibrat 

în prețul de achiziție a merelor (care de la un sezon la altul poate fi de 2 ori mai mare și invers, 

iar unde prețul la concentrate de mere pe bursele internaționale nu are așa salturi mari de preț). 

În tabelul următor se va analiza un segment nu prea important al consumului intern de fructe în 

stare proaspătă și anume populația țării, care este într-un număr mic și o bună parte este plecată 

peste hotarele țării și anume acea populație activă cu putere mai mare de cumpărare. 

Tabel 20. Analiza consumului intern de fructe de către populație în RM, anul 2016 

Specificare 

Coşul mimin 

recomandat, 

kg/per capita/an 

Necesitatea conform 

consumului mediu 

recomandat, mii tone 

Consum 

intern real 

in 2016, mii 

tone 

Consum 

productie, 

kg/om 

Abateri (+,-) 

faţă de cos 

minim, kg/om 
R.M. U.E. R.M. U.E. 

legume 110.0 110.0 391.1 391.1 64.2 18.1 -91.9 

cartof 90.0 70.0 320.0 248.9 44.9 12.6 -77.4 

fructe 65.0 60.0 231.1 213.3 44.4 12.5 -52.5 

Numărul de populație luat în calcul - 3555.2 mii persoane    

Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

Examinând consumul intern de fructe în stare proaspătă de către populația țării se constată că 

este unul mai jos de normele admisibile (norma pe cap de locuitor al consumului de fructe este 

doar 28.1% din normă sau doar a patra parte) și este unul neînsemnat de cca. 7 % din volumul 

total al producerii. 

Autorii studiului constată rezerve esențiale de a spori consumul de fructe autohtone, dar este 

necesar promovarea modului sănătos de viață și a consumului de fructe.  

 

 

1.4. Analiza rentabilității sectorului de fructe prin aplicarea diferitor tehnologii de 

producere 

Transformarea sectorului agroalimentar al Republicii Moldova într-un sector modern (în 

special sectorul de fructe), eficient şi competitiv necesită investiţii importante şi susţinere pe 

măsură din partea autorităţilor, în special prin intermediul politicilor agrare. Dezvoltarea 

sectorului horticol autohton este o cale practică de modernizare şi diversificare a agriculturii şi, 

totodată, o potenţială sursă de venituri în spaţiul rural. Fermierii autohtoni nu au acces la 
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informaţii complexe (economice, tehnologice, marketing) privind sectorul agricol de valoare 

înaltă şi întâmpină probleme la selectarea corectă a culturilor pentru cultivare în propria 

exploataţie. 

În baza bugetelor de venituri și cheltuieli şi analizelor economice comparative a cultivării 

culturilor pomicole de valoare înaltă s-au sistematizat informații pentru analiza comparativă a 

rentabilității fructelor autohtone cu aplicarea diferitor tehnologii de întreținere. Rezultatul 

cercetărilor este crearea unui suport economic informaţional pentru antreprenorilor autohtoni şi 

actorilor implicați în elaborarea politicilor sectoriale într-o mai bună argumentare a 

aplicabilităților lor. 

În prezent, antreprenorii agricoli sunt orientaţi spre dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă 

(AVÎ), care, în republica noastră este reprezentată de produsele horticole (fructe, legume, 

struguri, culturile etero-oleaginoase şi produsele derivate ale acestora). 

Cercetările date au fost obținute în cadrul Proiectului Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea 

Întreprinderilor (ACED) și au fost actualizate în baza situației actuale din sectorul dat. Pentru 

fiecare cultură pomicolă au fost elaborate modele financiare pentru fructificare și bugete de 

investiţii (perioada de vegetație). 

Tabel 21. Sistematizarea informaţiilor tehnice la producerea fructelor cu aplicarea 

diferitor tehnologii (pentru suprafaţa de 1 hectar) 

Nr. Specificarea culturi şi tehnologiei de 

cultivare aplicate 

Perioada de 

exploatare, ani 

Termen 

recuperare 

investiţii, 

ani 

Recolta 

la 

hectar, 

t/ha 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Numarul 

de pomi 

la 

hectar, 

pomi 

Total, 

ani 

inclusiv 

P
er

io
d
a 

v
eg

et
aţ

ie
 

P
er

io
d
a 

ro
d
it

o
ar

e 

1 Mere MM 106 31 6 25 9.03 25.00 4 X 3 833 

2 Mere M 26 25 5 20 6.70 41.18 4 X 1,7 1,471 

3 Mere M 9 19 4 15 5.79 60.32 3,5 X 0,9 3,175 

4 Mere M 9 + plasa antigrindina 19 4 15 6.95 60.32 3,5 X 0,9 3,175 

5 Prune obișnuit 36 6 30 8.71 20.00 5 X 3 667 

6 Prune intensiv 30 6 24 7.39 30.30 4,5 X 2,2 1,010 

7 Cirese Mahaleb 31 6 25 7.22 7.50 5 X 4 500 

8 Cirese Maxima 14 26 6 20 5.83 11.67 5 X 3 667 

9 Cirese Gisela 6 20 5 15 6.05 16.25 4 X 2 1,250 

10 Cirese Gisela 6 + plasa antigrindina 20 5 15 7.69 16.25 4 X 2 1,250 

11 Visina 31 6 25 7.02 10.67 5 X 3 667 

12 Caise 21 6 15 7.16 14.58 6 X 4 417 

Sursa: Elaborată de autori 

În baza informaţiilor prezentate în tabelul anterior, antreprenorii/fermierii pot lua decizii 

calitative referitoare la investițiile în sectorul pomicol. Un rol important este, că antreprenorul 

trebuie să analizeze care va fi evoluţia în dinamică a interesului consumatorului final, şi anume 

dacă va creşte, se va menţine la acelaşi nivel sau se va micşora. Numai după aceste analize 

complexe trebuie de luat decizii de implementare privind sectoarele de fructe care oferă mai 

puţine riscuri şi au un şir de avantaje comparative cu alte activităţi agricole. 

În tabelul de mai jos se propune spre analiză valoarea investițiilor necesare pentru cultivarea 

fructelor pentru o unitate de suprafață (analiza bugetelor de investiții). 
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Tabel 22. Analiza bugetelor de investiții pentru înfiițarea plantațiilor pomicole și 

întreținerea lor până la fructificare deplină (pentru suprafaţa de 1 hectar) 

 
Sursa: Elaborată de autori 

Analizând bugetul investițiilor, putem constata, că producerea fructelor cu aplicarea 

tehnologiilor intensive și super-intensive sunt cele mai costisitoare, beneficiază de cele mai 

mari subvenții la o unitate de suprafață (la fel și la un pom plantat). 

În baza bugetelor de venituri şi cheltuieli elaborate pentru livezile pomicole, autorii au reuşit să 

sistematizeze datele şi să efectueze o analiză complexă a lor pentru sectorul de fructe. 

Tabel 23. Analiza bugetelor de venituri și cheltuieli pentru plantațiilor pomicole pe rod 

(pentru suprafaţa de 1 hectar) 

 
Sursa: Elaborată de autori 

Concluzia principală formulată în baza rezultatelor şi a analizelor economice comparative, 

atestă faptul că, în condiţiile economiei de piaţă, exploataţiile agricole mici şi medii (cu 

suprafaţa în limitele a 5–100 ha) trebuie să-şi concentreze atenţia la implementarea agriculturii 

intensive bazate pe tehnologii avansate, preponderent pe implementarea agriculturii de valoare 

înaltă şi cu specializare îngustă / adâncă. 

mijloace 

de 

producere

plasă anti-

grindină

servicii 

mecanizate

operaţii 

manuale

alte 

costuri 

şi taxe

cheltuieli 

neprevăzute

1 Mere MM 106 135,948 125,948 61,533 26,339 25,967 660 11,450 7,000 8.40

2 Mere M 26 194,346 160,346 79,471 29,078 36,671 550 14,577 23,000 15.64

3 Mere M 9 580,360 538,360 395,818 42,015 51,145 440 48,942 96,700 30.46

4 Mere M 9 + plasa antigrindina 903,325 861,325 358,344 364,693 41,725 50,975 440 45,148 176,700 55.65

5 Prune obișnuit 122,041 112,041 56,877 22,919 21,400 660 10,186 15,000 22.49

6 Prune intensiv 140,525 140,525 73,261 24,393 29,436 660 12,775 46,000 45.54

7 Cirese Mahaleb 93,343 83,343 38,582 19,024 17,500 660 7,577 15,000 30.00

8 Cirese Maxima 14 130,659 100,659 52,637 20,366 17,956 550 9,151 21,700 32.53

9 Cirese Gisela 6 303,939 261,939 178,191 27,275 32,110 550 23,813 42,000 33.60

10 Cirese Gisela 6 + plasa antigrindina 714,116 672,116 153,179 437,632 26,888 32,550 550 21,317 122,000 97.60

11 Visina 130,619 96,619 43,507 22,268 21,400 660 8,784 23,800 35.68

12 Caise 123,686 77,686 33,869 20,545 15,550 660 7,062 7,500 18.00

Subvenții 

posibil de 

obținut la 

un pom 

sădit, 

lei/pom

total

inclusiv
Investiţia 

necesară, 

lei/ha

Costul investițiilor pe articole de la plantare până la intrarea pe 

rod (perioada de vegetație), lei/ha
Subvenţii 

posibile 

de 

obţinut, 

lei/ha

Nr.
Specificarea culturi şi tehnologiei 

de cultivare aplicate

mijloace 

de 

producere

servicii 

mecani-

zate

operaţii 

manuale

alte costuri 

şi taxe 

(inclusiv 

uzura)

cheltuieli 

nepre-

văzute

1 Mere MM 106 102,500 59,898.3 20,656.8 4,943.2 20,379.1 8,473.9 5,445.3 42,602 71.1% 51,469

2 Mere M 26 189,412 88,388.2 24,156.8 6,651.1 30,390.5 19,154.4 8,035.3 101,024 114.3% 121,350

3 Mere M 9 408,651 138,675.5 25,906.8 7,546.7 42,806.0 49,809.1 12,606.9 269,975 194.7% 324,092

4 Mere M 9 + plasa antigrindina 408,651 162,359.6 25,906.8 7,546.7 42,806.0 71,340.1 14,760.0 246,291 151.7% 324,092

5 Prune obișnuit 90,400 50,830.9 13,693.6 3,605.1 20,506.3 8,404.8 4,621.0 39,569 77.8% 44,499

6 Prune intensiv 174,242 75,963.8 13,693.6 4,126.2 27,970.3 23,267.9 6,905.8 98,279 129.4% 112,702

7 Cirese Mahaleb 111,750 47,609.8 5,981.7 2,350.6 24,616.6 10,332.8 4,328.2 64,140 134.7% 67,807

8 Cirese Maxima 14 207,083 76,235.8 9,128.2 3,519.2 34,283.3 22,374.6 6,930.5 130,848 171.6% 140,784

9 Cirese Gisela 6 373,750 123,490.8 11,928.2 4,000.6 47,332.6 49,003.0 11,226.4 250,259 202.7% 250,259

10 Cirese Gisela 6 + plasa antigrindina 373,750 153,570.5 11,928.2 4,000.6 47,332.6 76,348.1 13,961.0 220,179 143.4% 276,508

11 Visina 170,667 66,407.5 5,589.7 2,510.8 32,203.3 20,066.7 6,037.0 104,259 157.0% 113,790

12 Caise 153,125 52,775.3 6,451.4 2,709.4 20,378.6 18,438.2 4,797.8 100,350 190.1% 109,713

inclusiv
Nr.

Specificarea culturi şi tehnologiei 

de cultivare aplicate

Venituri 

din 

vânzări, 

lei/ha

Costul vânzărilor, lei/ha

total

Profit, 

lei/ha

Rentabi-

litatea 

econo-

mică, %

Fluxul 

monetar 

disponibil 

anual, 

lei/ha
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Rezultatele economice diferă considerabil la culturile agricole de valoare înaltă (fructe) prin 

mărimea profitului brut și de rentabilitate obţinută în dependenţă de nivelul de intensivitate. 

Analiza comparativă a datelor ne demonstrează o legitate: odată cu creşterea argumentată a 

nivelului de intensivitate sporeşte eficienţa economică şi rezultatele din activitatea operaţională. 

În figura de mai jos se analizează termenul de recuperare a investițiilor la cultivarea fructelor. 

Figura 15. Analiza termenului de recuperare a investițiilor în plantațiile pomicole cu 

aplicarea diferitor tehnologii de producere, ani 

 
Sursa: Elaborată de autori 

Sectorul fructelor este un sector, care necesită investiții considerabile. Totodată, perioada de 

recuperare a investițiilor este relativ mică și deseori este influențată de perioada de la plantare 

până la fructificare (care este relativ mică cu excepția afinelor). Reieșind din acest aspect este 

avantajos pentru antreprenori, iar producția de fructe se va bucura în continuare de o cerere 

sporită și în creștere în rândul consumatorilor finali. 

În tabelul următor se propune analiza adausurilor comerciale la o unitate de produs pentru 

sectorul de fructe. 

Tabel 24. Analiza contribuțiilor marginale pentru fructele obținute din plantațiile 

pomicole bazate pe diferite tehnologii (pentru suprafaţa de 1 hectar) 

Nr. Specificarea culturi şi tehnologiei de 

cultivare aplicate 

Calcule economice pentru 1 kg de producţie, lei/kg 

Preţul mediu de 

comercializare, lei/kg 

Costul 

unitar, lei/kg 

Marja brută (adaus 

comercial), lei/kg 

1 Mere MM 106 4.10 2.40 1.70 

2 Mere M 26 4.60 2.15 2.45 

3 Mere M 9 6.78 2.30 4.48 

4 Mere M 9 + plasa antigrindina 6.78 2.69 4.08 

5 Prune obișnuit 4.52 2.54 1.98 

6 Prune intensiv 5.75 2.51 3.24 

7 Cirese Mahaleb 14.90 6.35 8.55 

8 Cirese Maxima 14 17.75 6.53 11.22 

9 Cirese Gisela 6 23.00 7.60 15.40 

10 Cirese Gisela 6 + plasa antigrindina 23.00 7.60 15.40 

11 Visina 16.00 6.23 9.77 

12 Caise 10.50 3.62 6.88 

Sursa: Elaborată de autori 
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Sectorul fructelor este unul avantajos pentru agricultori, deoarece toate culturile pomicole 

permit de a obține profituri și sunt cu o rentabilitate sporită, doar cu condiția organizării și 

administrării eficiente a afacerii. Aplicarea tehnologiilor intensive în plantațiile pomicole 

asigură cele mai bune rezultate economice (adausuri comerciale la o unitate de produs). 

Agricultura autohtonă are rezerve considerabile în ceea ce priveşte creşterea volumelor 

producţiei fructe pentru asigurarea necesităţilor interne şi a volumelor pentru export de vreme 

ce există o cerere şi premise de creştere continuă, atât pe piaţa internă, cât şi pe cele 

internaţionale. Dezvoltarea afacerilor agricole trebuie să se bazeze pe competitivitatea 

producției și asigurarea calității / cerințelor de marketing în conformitate cu solicitările 

consumatorului final. 

Condiţiile economiei de piaţă impun producătorilor agricoli să-şi orienteze activitatea prin 

practicarea afacerilor care se încadrează şi respectă următoarele aspecte importante: 

implementarea tehnologiilor moderne şi intensive, dezvoltarea lanţului valoric pe produs, 

practicarea agriculturii comerciale, dezvoltarea infrastructurii de marketing, asocierea în 

organizaţii profesionale pe interese şi pe produse omogene şi cooperarea pentru promovarea şi 

cucerirea de noi pieţe avantajoase etc. 

 

 

II. ANALIZA ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI 

EXTENSIUNE 

Politică de stat în sfera cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer de cunoştinţe trebuie să fie parte 

componentă a politicii în domeniile social-economice. Activitatea dată trebuie să fie orientată 

spre dezvoltarea, coordonarea şi stimularea activităţii în sfera ştiinţei, inovării şi diseminării 

eficiente a rezultatelor către beneficiarii finali interesaţi, realizată prin generarea de noi idei şi 

asigurarea condiţiilor optimale pentru implementarea realizărilor tehnico-ştiinţifice. 

Activitate de inovare şi de transfer de cunoştinţe în Republica Moldova este un proces dificil. 

Implementarea şi conexiunea dintre verigile lanţului ce asigură transferul de cunoştinţe şi 

tehnologii este foarte dispersat, răzleț şi fără un scop bine definit la nivel naţional. Nu este o 

sinergie comună sau o conlucrare eficientă între instituţii şi organizaţii, care ar facilita sau 

asigura un mecanism eficient şi o bază legală pentru activităţile de transfer de cunoştinţe şi 

tehnologii. 

Un alt motiv de îngrijorare este calitatea şi activitatea instituţiilor de cercetări şi învăţământ, 

precum şi inter-conecţiunea dintre ştiinţă, educaţie, extensiune şi legătura acestora cu sectorul 

real de producere şi prelucrare. 

Institutele de cercetări sunt slab orientate la necesităţile businessului, percepţia generală fiind 

că ele au pierdut orice legătură cu necesităţile economiei. O părere răspândită este că Moldova 

n-ar trebui să încerce să „inventeze bicicleta” în domeniul ştiinţei şi cercetărilor cu resursele 

disponibile extrem de limitate, ci să devină pro-activă în adoptarea şi implementarea 

tehnologiilor inovaţionale de ultimă oră create de ţările dezvoltate, companii internaționale și 

proiecte internaționale. 

Instituţiile de învăţământ sunt un alt element apreciat drept foarte slab din cauza insuficienţei 

de forţă de muncă calificată pe piaţa internă, precum şi lipsei calificărilor necesare sectorului 

real, mai ales industriei de prelucrare. În acelaşi timp, colaborarea cu profesorii de la 

Universitatea Agrară (în calitate de consultanţi şi instructori), este apreciată destul de 

satisfăcătoare şi bazată pe parteneriate de lungă durată. 
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Actualmente, lipsa legăturii dintre cele patru variabile – ştiinţa-educaţia-extensiunea-sectorul 

real împiedică dezvoltarea eficientă a sectorului de fructe şi a agriculturii în general. Un sistem 

care ar conecta aceste patru domeniu nu funcţionează în prezent, deşi este absolut esenţial 

dezvoltării agro-businessului în Moldova. Construirea legăturii dintre aceste domenii ar 

contribui, în acelaşi timp, la identificarea părţilor slabe ale fiecărui domeniu în parte şi 

determinarea modalităţilor de depăşire a acestora. 

Identificarea forţei de muncă calificate în zona rurală este o problemă şi mai dificilă, care va 

deveni un obstacol și o problema acută pentru agricultori, în special ce practică activități 

horticole. Unele companii sunt nevoite să aducă specialişti străini în agronomie, tehnologii de 

producere şi chiar ingineri, din cauza imposibilităţii de a găsi în ţară specialiştii necesari de 

calificare înaltă. Experţii străini au fost utilizaţi o anumită perioada, după care au fost înlocuiţi 

de specialişti locali, instruiţi tot de ei. Constatarea generală este, că nivelul expertizei tehnice 

locale, atât la nivel de producere agricolă, dar mai ales la nivel de prelucrare, este destul de jos 

şi necesită instruire suplimentară şi calificări mai înalte. 

Un factor important pentru dezvoltarea durabilă a sectorului de fructe autohton este informarea 

și ghidarea fermierilor pentru selectarea celor mai eficiente tehnologii și culturi multianuale. 

Esențial în businessul cu fructe este lansarea corectă a plantății livezii și anume: 

 selectarea corecte a terenului destinat pentru plantare; 

 Schema de plantare și tehnologia aplicată; 

 Selectarea sorturilor de fructe, material săditor (altoi + portaltoi) de calitate și în primul 

rând difirozat (ceea ce în RM este deficil de gasit); 

 Posibilitatea de irigare a plantațiilor multianuale. 

Toate aceste aspecte sunt necesare de a fi dezvoltate, explicate și diseminate fermierilor, care 

practică sau doresc să înființeze livezi. Rolul științei, asociațiilor profesioniste și serviciilor de 

extensiune este decisiv în asigurarea transferului de cunoștințe. Din păcate cadrul logic este 

dificil în ceea ce privește transferul de cunoștințe și cercetare, iar producătorii desinestătător 

găsesc calea spre soluționarea problemelor apărute. 

Pentru fermier un rol important la plantarea livezilor îl joacă și rentabilitatea su profitabilitatea 

livezii pentru perioada eficientă de exploatare, care sunt analizate în tabelul de mai jos: 

Tabel 25. Analiza principalelor indici economici cumulativi pentru perioada de 

exploatare în cultura pomicolă 

Specificare culturilor 
Costuri 

totale 

cumulative 

Venituri din 

vânzări totale 

cumulative 

Profit brut 

(marja brută) 

cumulativ 

Profit brut 

cumulativ în 

mediu la un an de 

exploatare, lei 

Mere MM 106 1,646.4 2,724.4 1,078.0 34,775.8 

Mere M 26 1,973.1 3,964.3 1,991.3 79,650.6 

Mere M 9 2,643.4 6,675.4 4,032.0 212,209.9 

Mere M 9 + plasa antigrindina 2,956.9 6,748.5 3,791.5 199,554.2 

Prune obișnuit 1,657.9 2,827.9 1,170.0 32,499.6 

Prune intensiv 2,022.2 4,411.8 2,389.5 79,651.4 

Cirese Mahaleb 1,300.4 2,937.0 1,636.6 52,793.0 

Cirese Maxima 14 1,677.7 4,363.4 2,629.0 101,115.6 

Cirese Gisela 6 2,180.5 5,948.1 3,767.6 188,377.6 

Cirese Gisela 6 + plasa antigrindina 2,604.3 6,023.4 3,419.2 170,958.1 

Visina 1,818.5 4,439.4 2,620.9 84,546.4 

Caise 914.4 2,513.7 1,599.3 76,154.9 

Sursa: Elaborată de autori 



Studiul ”Analiza internă și externă a sectorului producerii de fructe în Republica Moldova” 

FARM, Iunie 2018  37 

Concluzia finală pentru analiza principalelor indici economici cumulativi pentru perioada de 

exploatare utilă în cultura pomicolă este, că tehnologiile intensive și în special cele super-

intensive permit obținerea unei rentabilități înalte în comparație cu cele obișnuite sau 

tradiționale. Deci, un lucru important pentru toți actorii ce asigură dezvoltarea sectorului de 

fructe este focusarea eforturilor pentru promovarea tehnologiilor progresive din startul 

înființării livezilor de fermieri. Aceste eforturi conjugate va permite asgigurarea competitivității 

sectorului dat pentru asigurarea mai ușoară de piețelor strategice pentru comercializare. 

Figura 16. Analiza comparativă a eficienței economice în cultura pomicolă bazată pe 

diferite tehnologii de producere pentru perioada de exploatare efectivă 

 
Sursa: Elaborată de autori 

Analizând rentabilitatea cultivării fructelor, conchidem, că din fructele sămânțoase cel mai 

recomandabil este cultivarea merelor bazat pe tehnologii super-intensive, iar pentru speciile 
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7. Informarea corectă în ceea ce privește cultura pomicolă, accesul la fluxul 

specializat de informații și transfer tehnologic din sectorul dat 

8. Analiza fezabilității și planului de implementare a businessului cu culturi pomicole 

și acumularea de date și analize economice pentru luarea corectă și eficientă a 

deciziilor 

9. Perioada optimă de recoltare, metode corecte de recoltare, condiționarea 

producției recoltate, ambalarea adecvata 

10. Necesitatea și disponibilitatea de a investi pentru a cultiva culturile pomicole și de 

a dezvolta lanțul valoric pentru fructe cu scopul de a minimaliza riscurile și creare 

valoare adăugată la preț 

11. Disponibilitatea de asociere și cooperare a producătorului – aceste două condiții 

asigură posibilități reale de a practica un business durabil cu fructe. 

Școlarizare și ghidare profesională pentru producătorii din sectorul de fructe trebuie să includă 

următoarele aspecte: 

1. Încurajarea tinerilor antreprenori să investească în sectorul pomicol 

2. Suportul statului și partenerilor la dezvoltare a serviciilor profesionale de consultanță 

și ghidare tehnologică  

3. Sectorul de cercetare din domeniul pomicol trebuie să joace rolul principal în 

introducerea și testarea soirilor noi înalt productive și solicitate de piață 

4. Serviciile de instruire și școlarizare trebuie să fie preluate de Asociațiile 

profesionale, care pot asigura continuitatea acestora în conformitate cu necesitățile 

membrilor săi 

5. Educația și facilitarea transferului de cunoștințe practice și aplicative din sectorul 

de fructe pentru toate părțile interesate și în special pentru producători de fructe. 

Sectorul de fructe este o ramură importantă pentru economia națională, iar pentru facilitarea 

dezvoltării lui sunt necesare de organizat următoarele: 

 Crearea unui Centru modern al pomicultorului, unde să fie testate și efectuate cercetări 

aplicative în domeniul fructelor. 

 Crearea colecțiilor de soiuri performante de altoi și portaltoi pentru speciile pomicole, unde 

vor fi deviruzate și multiplificate pentru înființarea livezilor noi (un aspect extrem de 

important pentru viitorul sectorului și care necesită soluții urgente). 

 Finanțarea și promovarea cercetărilor aplicative și practice pentru producătorii de fructe. 

 Asocierea și cooperarea fermierilor – necesitatea de încurajare și promovare a 

parteneriatelor și grupurilor specializate de pomicultori. 

 

 

III. ANALIZA CADRULUI LEGISLATIV ȘI INSTITUȚIONAL AL SECTORULUI DE FRUCTE 

Zonele rurale din Republica Moldova, ca şi în multe ţări din UE, predomină şi vor continua să 

fie implicate în producerea de produse agroalimentare. Valoarea acestui sector în UE este de 

peste 900 de miliarde de euro anual şi va continua să joace un rol important în UE, ceea ce 

trebuie dezvoltat durabil şi în economia Republicii Moldova. Conform datelor FAO, cererea 

pentru alimente la nivel mondial va creşte cu 70% pînă în anul 2050 şi, prin urmare, sectorul 

agroalimentar ar trebui să fie tratat, precum în UE, ca o prioritate-cheie de dezvoltare strategică 

pentru siguranța și securitatea alimentară şi nu un indicator de subdezvoltare. 



Studiul ”Analiza internă și externă a sectorului producerii de fructe în Republica Moldova” 

FARM, Iunie 2018  39 

Standardele moldoveneşti curente bazate pe sistemul vechi de GOST-uri nu sunt armonizate la 

cerinţele UE, acesta fiind un impediment serios în procesul de re-orientare a ţării la alte pieţe şi 

produse. O mare parte din cadrul legal, regulator şi instituţional în vederea siguranţei alimentare 

şi standardelor SFS ţine de standardele GOST ale fostei Uniuni Sovietice. Serviciile publice ale 

R.M. încă folosesc aceste standarde în calitate de cadru de bază pentru monitorizare, 

supraveghere şi inspecţie. În prezent se întreprind anumite acţiuni în vederea tranziţiei de la 

sistemul bazat pe GOST-uri la unul bazat pe standardele internaţionale, care este mai potrivit 

unei economii de piaţă şi mai efectiv în protejarea sănătăţii umane şi agricole. Progresul în 

această tranziţie este destul de lent, deoarece capacităţile, expertiza şi resursele interne existente 

pentru implementarea acestei sarcini masive sunt foarte limitate. Circa 90% din volumul de 

standarde europene se referă la produsele agricole.  

Tabelul de mai jos prezintă cerinţele de standarde faţă de fructe, proaspete şi prelucrate, ale 

celor două pieţe majore ale Moldovei – CSI şi UE. Standardele de acces pe piaţa UE sunt 

evident diferite de sistemul de standarde GOST, de care Moldova se conduce în prezent. În 

prezent serviciile publice de siguranţă alimentară şi control fito-sanitar ale Moldovei dispun de 

capacitatea tehnică pentru a elibera toate certificările necesare cerute de piaţa UE. În general, 

standardele GOST reprezintă un obstacol pentru accesul pe pieţe (altele decât CSI), deoarece 

nu sunt recunoscute în economiile de piaţă. Segmentul de sus al pieţelor CSI impune deja 

condiţii în vederea satisfacerii standardelor obligatorii (şi chiar unora din standardele voluntare) 

ale UE, şi este cert că această tendinţă va continua şi se va intensifica în viitorul apropiat în 

contextul globalizării pieţelor şi convergenţei preferinţelor şi cerinţelor consumatorilor din 

lumea întreagă. Reţelele de supermarkete internaţionale continuă să „răpească” din cota de piaţă 

a magazinelor alimentare mici şi este foarte probabil că segmentele de piaţă care acceptă 

produse fabricate conform standardelor GOST vor continuă să se diminueze şi vor oferi preţuri 

mai mici decât preţurile oferite de segmentele care solicită standarde internaţionale. 

Tabel 26. Cerinţele de standarde faţă de fructe: piaţa UE şi piaţa CSI 

Specificare UE CSI 

Fructe 

proaspete 

Standarde obligatorii: 

- Standardele de Marketing UE (de 

calitate şi etichetare) 

- Certificatul de origine 

- Nivelul maxim de reziduuri (MRLs) 

- Certificatul fito-sanitar 

- Certificatul de conformitate 

Standarde voluntare *: 

GLOBALGAP, HACCP, ISO 9000, 

9001 

Standarde obligatorii: 

- Standardele GOST, inclusiv diverse 

certificate: NE-ARMONIZATE CU 

STANDARDELE DE MARKETING UE 

Serviciile fitosanitare ale Rusiei înaintează 

cerinţe mult mai stricte faţă de standardele de 

calitate, în deosebi la conţinutul de reziduuri 

de pesticide în fructe. 

Standarde voluntare: 

- Standardele de Marketing UE; 

- GLOBALGAP 

Fructe 

prelucrate  

Standarde obligatorii: 

- Regulamentele UE cu privire la 

produse, etichetare, aditive aprobate, 

reziduuri de pesticide. 

- HACCP (obligatoriu din 2006) 

Standarde voluntare: 

ISO 9000, 9001; BRC 

Standarde obligatorii: 

- Standardele GOST: NE-ARMONIZATE 

CU REGULAMENTELE UE P/U 

PRODUSELE ALIMENTARE 

Standarde voluntare: 

HACCP, ISO 9000, 9001 

Sursa: Rapoartele CBI cu privire la F&L proaspete şi F&L prelucrate pentru anii 2004 & 2005; Studiile de piaţă 

CNFA. 

* Standardele voluntare sunt deseori solicitate de reţelele retail şi importatorii segmentului premium. 

Producătorii de produse proaspete recunosc importanţa standardelor şi intenţionează să 

implementeze ISO şi GlobalGAP în viitorul apropiat (10 companii dispun de certificate 

GlobalGAP la începutul anului 2018 și alte 30 de companii au demarat procesul de certificare), 
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indicând că aceasta devine o necesitate critică în vederea cerinţelor generale de trasabilitate, 

care ţin nu doar de pieţele sofisticate ale UE, dar şi de segmentul de sus al pieţelor CSI. 

În prezent, mai puţin de 10 întreprinderi agricole din Moldova deţin certificarea GlobalGAP 

pentru merele în stare proaspătă, care permite accesul (deocamdată teoretic) al acestor produse 

în supermarketele din UE. În anul 2017 au fost rezultate de export a fructelor autohtone pe 

piețele țărilor UE și acest lucru a permis ca fructele noastre să fie recunoscute, iar ca premiză 

pentru export a fost condițiile neprielnice pentru producerea fructelor din întreaga Europa. 

Producătorii de fructe au menţionat că certificarea GlobalGAP este un proces foarte costisitor 

şi constituie o povară financiară, cu toate că constituie un avantaj. Însă numărul mic de 

întreprinderi certificate nu pot forma loturi suficiente de fructe pentru a satisface cerinţele 

cumpărătorilor din UE.  

Pe pieţele ţintă se observă o tendinţă puternică de concentrare şi consolidare a comerţului cu 

fructe proaspete, atât la nivel de cumpărători, cât şi de furnizori. Drept rezultat, cerinţele faţă 

de cantitatea şi calitatea consecventă a produselor sunt în creştere, determinând multe companii 

de a introduce metode de procurare care permit administrarea mai eficientă a lanţului de 

furnizare. 

Studiile de piaţă1 şi cercetările efectuate arată că cerinţele şi preferinţele consumatorilor din 

CSI sunt similare cu cele ale UE, atât din punct de vedere a importatorilor, cât şi a 

consumatorilor finali. 

Consumatorul bogat din CSI este puţin sensibil la preţul produsului, dar foarte sensibil la 

prezenţa permanentă a produsului pe raft, calitatea lui, aspectul şi inofensivitatea. Afirmarea 

inversă este valabilă pentru consumatorul cu venituri joase: foarte sensibil la preţ, dar puţin 

sensibil la aspectul exterior şi alte caracteristici de calitate ale produsului.  

Importatorii din UE, precum şi importatorii segmentului înalt al CSI, au cerinţe similare faţă de 

furnizori, care se rezumă la următoarele: 

Importatorii de fructe în ţările dezvoltate au multe probleme cu furnizorii lor din ţările în curs 

de dezvoltare, şi furnizorii din Moldova nu fac o excepţie. Raportul CBI Fructele şi Legumele 

Prelucrate – indică aceste probleme, ce ţin ce neregularităţi de calitate a produsului, livrări 

întârziate, acorduri nesigure, nerespectarea specificaţiilor produselor, precum şi comunicarea 

proastă cu cumpărătorii (vezi tabelul de mai jos). Studiile de piaţă indică că astfel de neajunsuri 

sunt specifice şi exportatorilor moldoveni de produse atât proaspete, dar şi prelucrate. Mai mult 

decât atât, exportatorii moldoveni de F&L proaspete necesită de a aborda un şir de probleme-

cheie pentru a-şi menţine şi extinde pieţele-ţintă: 

 producerea soiurilor de plante cerute de piaţă; 

 producerea conform tehnologiilor moderne; 

 asigurarea unui lanţ frigorific de distribuţie rapid şi regulat; 

 asigurarea depozitării adecvate a produselor proaspete pentru a le păstra valoarea şi extinde 

termenii de livrare; 

 îmbunătăţirea tehnicilor de sortare şi gradare pentru a evita amestecarea produselor de 
mărime, formă şi stare diferită în aceeaşi ladă / cutie; 

 utilizarea ambalajului modern (preferabil european) pentru a îmbunătăţi indicatorii de 
deşeuri şi pierderi în timpul transportării şi livrării. 

                                                             

1 Sursa: Studiile de piaţă ale PDBA/USAID. 
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Tabel 27. Cerințele față de calitatea fructelor ale importatorilor din UE 

Cerinţe 

Problemele2 majore a importatorilor 

din UE la importul fructelor din ţările 

în curs de dezvoltare 

Produse de calitate înaltă şi consecventă, 

conform specificaţiilor importatorilor; 

Calitatea livrărilor nu corespunde 

mostrelor trimise; 

Livrări stabile şi la timp; Livrări întârziate; 

Livrări regulate şi onorarea acordurilor cu 

partenerii de afaceri; 

Exportatorii vor să schimbe termenii 

conveniţi cu privire la plată şi livrare; 

Respectarea deplină a specificaţiilor produselor; Reziduurile de pesticide depăşesc limitele 

permise; 

Ambalare calitativă pentru a reduce deşeurile şi 

pierderile; 

 

Certificarea GlobalGAP pentru produsele 

proaspete şi HACCP pentru cele prelucrate; 

 

Comunicare deschisă. Documente excesive şi comunicare proastă 

Aceste recomandări din partea „cererii” scot în evidenţă părţile slabe ale sectorului de produse 

proaspete din Moldova – atât problemele de producere, dar mai ales problemele ce ţin de 

infrastructura de piaţă nedezvoltată – şi în acelaşi timp indică oportunităţile şi provocările care 

trebuie depăşite pentru ca sectorul să răspundă adecvat cerinţelor crescânde ale pieţelor-ţintă. 

 

Asocierea şi cooperarea producătorilor din sectorul de fructe 

Provocările menţionate mai sus nu pot fi depăşite în ramura producerii fructelor fără un sistem 

de auto-organizare a producătorilor. Experienţa ţărilor care deţin întâietatea în exporturile de 

fructe ne demonstrează că această nu putea fi atinsă fără o asociere profesională şi comercială 

a producătorilor. Acest proces a fost stimulat de către politicile consecvente ale guvernelor, care 

au creat condiţii fiscale şi economice propice pentru asocierea producătorilor de fructe fie 

pentru accesarea pieţelor sau fie pentru reprezentarea intereselor în cadrul lanţului valoric. 

În Moldova „există” câteva asociaţii profesionale a producătorilor de fructe: 

1. Asociaţia Moldova-Fruct este o asociaţie reprezentativă, active și recunoscută a 

producătorilor de fructe. 

2. Asociația Națională ”Pomușoarele Moldovei” – sprijină și reprezintă producătorii de fructe 

moi. 

3. Asociaţia întreprinderilor de procesare a fructelor şi legumelor membri ai cărora sunt 

fabrici de conserve din RM. 

4. Alte asociații locale / zonale care reprezintă producători agricoli ce produc fructe. 

Rolul asociaţiilor profesionale în ramură este unul important, deoarece în mare parte ele sunt 

reprezentative (întrunesc un număr major de producători, activitatea lor este instituţionalizată). 

Iniţiativele de dialog cu alţi parteneri din cadrul lanţului valoric au loc după necesitate şi ţine 

să soluţioneze probleme curente. Ca rezultat, ele se bucură de interesul şi implicarea 

producătorilor, iar contribuţia lor la formarea politicilor în ramură este esențială, deoarece ele 

participă activ la elaborarea și avizarea proiectelor legislative ce țin de cadrul legal de activitate 

în sectorul de fructe. 

                                                             

2 Sursa: Fructe şi Legume Prelucrate, Studiul pieţei UE - 2005, BCI. 
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Există un cadrul legal ce creează premise pentru activitatea asociațiilor (Legea Nr. 257 din 

27.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agro-alimentare) 

ce prevede ca asociaţiile profesionale pe produs să asigure producătorii cu un cadru 

informaţional de piaţă, acest lucru nu poate avea loc fără contribuţia statului şi a donatorilor 

străini mai ales în procesul de formare şi iniţiere a activităţilor. 

Interesul statului și donatorilor pentru a susţine activitatea asociaţiilor profesionale este crucial. 

Asociaţiile profesionale din ramura producerii fructelor trebuie să asigure un circuit 

informaţional adecvat producătorilor de fructe şi ar permite de a „corecta datele oficiale” 

privind situaţia reală din ramură, în comparaţie cu cele furnizate către instituţiile de stat abilitate 

(uneori contradictorii). 

În aşa mod se creează un deficit de informaţii veridice despre procesele şi tendinţele din ramură 

ce vine ca un impediment, atât la adoptarea politicilor de stat în ramură, cît şi pentru o 

planificare mai reală a businessului de către actorii privaţi implicaţi. Cadru informaţional 

privind dezvoltarea sectorului de fructe urmează să fie preluat, după părerea noastră, de către 

asociaţiile profesionale pe produs. 

Cooperarea producătorilor în activităţi de marketing este un alt aspect crucial pentru accesarea 

pieţelor şi atragerea investiţiilor. Activitatea cooperative de marketing este slab stimulată de 

legislaţia fiscală, ceia ce diminuează interesul producătorilor de a se asocia.  

Statul împreună cu donatorii şi producătorii de fructe urmează să elaboreze şi să implementeze 

un program de măsuri menit să creeze condiţii propice pentru asocierea producătorilor în 

cooperative şi grupuri de marketing, care ar avea un sistem de impozitare specific, un cadru de 

suport instituţional şi economic în primii cinci ani de activitate.  

 

Finanțarea sectorului de fructe în RM 

Resursele financiare în formă de împrumuturi bancare sunt în general disponibile şi pe larg 

utilizate de toate întreprinderile care pot oferi gaj. Întreprinderile mari nu au probleme cu 

accesarea creditelor bancare, deoarece pot oferi gajul necesar și au un rulaj financiar acceptabil. 

Totuşi, întreprinderile mai mici care nu pot oferi gaj (în special imobile) au un acces limitat la 

resursele bancare sau nu pot obţine împrumuturi suficient de mari. Acest fapt este o 

constrângere majoră în vederea dezvoltării şi expansiunii ulterioare a afacerilor. Deci, lipsa 

fondurilor de garantare a împrumuturilor și asigurarea riscurilor sunt cele mai mari obstacole 

pentru dezvoltarea și finanțarea sectorului de fructe. 

Ratele dobânzilor sunt considerate prea înalte, iar termenul împrumuturilor – prea mic. 

Întreprinderile care au beneficiat de împrumuturi consideră, că ratele dobânzii la creditele 

bancare variază în dependență de factorii macroeconomici interni (rata de refinanțare a BNM, 

inflație) și sunt cosiderate ca fiind înalte. Credite pentru perioade mai îndelungate (cinci ani şi 

mai mult) de obicei nu sunt disponibile din resursele proprii ale băncilor. Liniile de creditare a 

donatorilor soluţionează într-o careva măsură problema de „termen” şi la dobânzi avantajoase. 

Programele FIDA, PAC şi RISP/BM au fost menţionate drept surse de împrumuturi pe termen 

lung (până la 8 ani și inclusiv) disponibile pentru întreprinderile mici şi mijlocii. 

Un alt mecanism de soluţionare a problemei lipsei resurselor pe termen lung – procurarea 

echipamentului în leasing. Deşi o alternativă necesară creditelor investiţionale, sectorul de 

leasing se află la moment într-o etapă incipientă de dezvoltare, fiind concentrat preponderent 

în leasing-ul de vehicule şi satisfăcând într-o măsură foarte mică necesităţile sectorului agrar 

privat în tehnică şi echipamente. Totuşi, sunt semnale că piaţa de leasing începe să-şi diversifice 

portofoliul de produse. Unele programe de leasing finanţate de donatori abordează deja 
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problema în unele sectoare, de exemplu, programul japonez 2KR oferă în leasing tehnică şi 

echipamente agricole. 

Accesul inadecvat la finanţare se datorează şi eşecurilor de comunicare dintre bănci şi clienţi. 

Clienţii nu sunt suficient de activi în investigarea produselor bancare disponibile, şi deseori îşi 

bazează concluziile pe informaţii neverificatei, fără a contacta la direct cu băncile. Băncile, pe 

de altă parte, abia încep activitatea de marketing agresiv şi au încă multe de îmbunătăţit atât la 

capitolul promovarea produselor sale, cât şi în domeniul structurării produselor oferite conform 

necesităţilor clienţilor. De asemenea, schimbările regulatorii3 au permis băncilor comerciale să 

introducă produse creditare libere-de-gaj pentru sectorul de întreprinderi micro şi mici. Pentru 

a soluţiona problema „termenului”, băncile locale au atras linii de credit de la organizaţiile 

internaţionale (BERD, IFC, BDCMN) şi de la donatori (BM, FIDA), care în prezent sunt 

funcţionale şi se bucură de cerere sporită din partea clienţilor. 

 

Componența organizațiilor orientate la facilitatrea dialogului pentru dezvoltarea 

sectorului de fructe 

În prezent, următoarele instituţii guvernamentale implementează activităţi ce contribuie la 

dezvoltarea sectorului de fructe, şi anume: 

1) Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în continuare – MADRM), în 

comun cu instituţiile subordonate, este responsabil de elaborarea şi promovarea politicii în 

domeniul dezvoltării agriculturii, sporirii competitivităţii şi productivităţii sectorului şi 

îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a muncii în mediul rural. Din instituţiile din subordinea 

MADRM, ce susţin eforturile Ministerului în implementarea politicilor de dezvoltare 

agicolă şi rurală, pot fi menţionate următoarele: 

 Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare – AIPA), care în prezent 

oferă suport financiar pentru măsuri de subvenţionare în agricultură şi dezvoltare rurală, 

conform regulilor UE. De asemenea, AIPA este în prezent agenţia de implementare şi 

plăţi pentru unii donatori, inclusiv Banca Mondială, oferind suport pentru măsuri 

destinate agriculturii şi dezvoltării rurale; 

 Centrul Informaţional Agricol, creat pe lângă MADRM, responsabil de coordonarea 

activităţilor de implementare a principiului e-Agricultură şi de integrarea şi consolidarea 

resurselor informaţionale agricole, precum Registrul producătorilor agricoli, Registrul 

vitivinicol, Registrul tehnicii agricole etc.; 

 Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internaţional pentru 

Dezvoltare Agricolă (în continuare – IFAD), aflată în subordinea MADRM, care 

implementează măsuri privind modernizarea şi restructurarea agriculturii şi dezvoltarea 

zonelor rurale, în conformitate cu politica UE în domeniul agriculturii şi dezvoltării 

rurale; 

 Unitatea Consolidată de Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în domeniul 

Agriculturii, finanţate de Banca Mondială (UCIMPA), responsabilă de asigurarea 

implementării eficiente a proiectelor Băncii Mondiale în domeniul agriculturii şi 

dezvoltării afacerilor rurale; 

 Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 

(2KR), ce contribuie la stabilirea unor condiţii accesibile şi avantajoase de procurare a 

tehnicii agricole cu achitarea costului ei în rate, în scopul renovării şi înzestrării cu 

mijloace tehnice noi de producţie a producătorilor agricoli din ţara noastră; 

                                                             

3 În 2005 Banca Naţională a Moldovei a permis băncilor comerciale să acorde împrumuturi fără gaj în sume de 

pînă la 30,000 Lei pentru întreprinderile micro şi pînă la 75,000 Lei pentru întreprinderile mici.  



Studiul ”Analiza internă și externă a sectorului producerii de fructe în Republica Moldova” 

FARM, Iunie 2018  44 

 Unitatea de Implementare a Proiectului „Tranziţia la Agricultura Competitivă”, care 

gestionează activităţi ce contribuie la sporirea veniturilor în mediul rural prin stimularea 

creşterii în agricultura performantă şi catalizează investiţiile în producerea cu valoare 

adăugată înaltă. 

2) Ministerul Economiei şi Infrastructurii – elaborează şi promovează politici orizontale de 

dezvoltare a mediului de afaceri, susţinerea IMM-urilor, atragerea investiţiilor şi promovare 

a exporturilor, dezvoltarea comerţului interior, asigurare a securităţii şi eficienţei energetice 

pe întreg teritoriul ţării, fiind susţinut în procesul de implementare a acestora de către 

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia 

pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor din Moldova, Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică, Agenţia Proprietăţii Publice, Agenţia pentru Protecţia 

Consumatorului. 

3) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, care este responsabilă de implementarea 

politicilor în domeniul siguranţei alimentelor, sanitar-veterinar, protecţiei plantelor şi 

carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor 

alimentare şi a hranei pentru animale. 

4) Asociații pe profil – este responsabilă de lobarea și reprezentarea intereselor producătorilor 

de fructe în raport cu toți actorii ce au tangență cu sectorul de fructe. 

Agricultura şi dezvoltarea rurală sînt interdependente. Aşa cum demonstrează bogata 

experienţă a UE, economia şi structurile sociale din zonele rurale nu se pot dezvolta fără un 

sector agroalimentar competitiv. Problemele structurale ale agriculturii şi ale industriei de 

prelucrare a produselor alimentare din Republica Moldova nu pot fi soluţionate fără un suport 

sistematic, în conformitate cu politicile şi instrumentele UE în domeniul agriculturii şi 

dezvoltării rurale. 

 

 

IV. ANALIZA PUNCTELOR TARI ȘI SLABE ALE SECTORULUI AUTOHTON DE FRUCTE 

Analiza SWOT este o metodă de planificare strategică pentru a evalua punctele forte, punctele 

slabe specifice sectorului autohton de fructe. Principalul scop al analizei SWOT este de a 

dezvolta o înţelegere structurată atotcuprinzătoare a factorilor pozitivi şi negativi ce determină 

dezvoltarea Regiunii Sud. 

Tabel 28. Analiza punctelor tari și slabe ale sectorului autohton de fructe 

Mijloace de 

producere 
Producere Post-recoltă Marketing 

1 2 3 4 

PUNCTE TARI 
Forță de muncă relativ 

ieftină 

Fructele sâmburoase și sămânțoase moldovenești au calități organoleptice deosebite 

și potențial de păstrare înalt, adaptat condițiilor noastre sol-climă 

Procedura de omologare 

a fertilizanților 

simplificată în baza 

certificatelor europene 

Experiență bogată în 

producerea fructelor și 

varietatea de fructe 

sâmburoase și sâmânțoase 

Abilitățile fermierilor de 

a păstra fructele pe 

termen îndelungat 

Poziționare geografică 

avantajoasă: 

competitivitate logistică 

Procedura simplificată 

de import a materialului 

săditor 

Orientarea producătorilor 

agricoli la plantarea 

livezilor intensive 

Conveier de recoltare și 

livrare a fructelor 

sâmburoase și 

sâmânțoase 

Acorduri de liber 

schimb cu principalele 

piețe (CSI, UE)  
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Prezența pe piață a 

tuturor companiilor 

internaționale ce vând 

preparate de uz 

fitosanitar și acces bun 

din contul concurenței 

mari între furnizori 

locali 

Dorință de a investi și de 

desfășura afacerea, Investiții 

din remitențe, Posibilitatea 

de import a materialului 

săditor din UE 

Sunt accesibile case de 

ambalare / infrastructură 

post recoltare / capacități 

de depozitare mai mari 

de 180 mii tone 

Relații comerciale cu 

Rusia, clienți / istorie 

pozitivă pe piața Rusiei 

 Clima favorabilă (pentru 

aproape toate culturile), sol 

fertil, proprietăți gustative 

distincte la merele roșii, care 

se fac bine în condițiile 

noastre 

  

PUNCTE SLABE 

Calitatea joasă a 

materialului săditor 

autohton (în special 

categoria biologică), 

care nu permite atingerea 

potențialului adevărat 

soiurilor 

Clima continentală care 

generează deseori înghețuri 

târzii (zonă pronunțată de 

risc până la 5-10 mai) 

Sortiment redus a 

opțiunilor de ambalaj 

Perceperea pe piețele 

tradiționale (Rusia, 

Belarus) a fructelor din 

Moldova ca fructe 

ieftine 

Gamă foarte limitată de 

portaltoi și altoi, 

deoarece lipsesc colecții 

de pepiniere pe sorturi și 

devirusate 

Tehnologiile curent de 

producere nu permit 

producerea de fructe de 

soiuri și calitate competitivă 

la export 

Costuri înalte a costurilor 

de recoltare, păstrare și 

ambalare asociate 

utilizării lăzilor din lemn 

de unică folosință (și nu 

din plastic) 

Legături slabe cu 

potențiale piețe 

alternative (EU dincolo 

de România, Dubai, 

India, Egipt), inclusiv 

lipsa agenților de 

vânzări 

Prețul înalt al 

pesticidelor, cuplat cu 

calitatea joasă a 

pesticidelor și 

imposibilitatea 

garantării originii și 

calității lor 

Multe livezi nu reușesc să 

atingă potențialul soiurilor 

(material săditor, irigare, 

tehnologii, mecanizare), 

ceea ce rezultă în recoltă 

mică și costuri unitare înalte  

Lipsa capacităților de 

păstrare în contextul 

creșterii volumelor de 

producere. Dotarea 

insuficientă a frigiderelor 

cu tunele de pre-răcire și 

linii de ambalare 

Deficit de transport 

frigorific calitativ, 

cuplat cu probleme dese 

privind autorizațiile de 

transport/tranzit  

Deficit de consultanți de 

nivel înalt în protecția 

integrată (IPM) și 

nutriția plantelor 

Lipsa unui sistem de 

validare a proiectelor 

tehnice de înființare a 

plantațiilor ce duce la 

greșeli costisitoare sau 

ireparabile 

Lipsa sistemelor de 

trasabilitate și numărul 

extrem de mic de 

certificări internaționale 

(GlobalGAP, BRC, ISO 

22000) 

Nu sunt practicate 

contractele pe termen 

lung, nu sunt programe 

de livrări prestabilite  

Mentenanța post-

procurare a 

echipamentului agricol 

este joasă și costisitoare 

din partea furnizorilor 

Lipsa cunoștințelor și 

experienței în tehnologiile 

intensive de producere 

Abilități joase privind 

perioada optimă de 

recoltare a fructelor (în 

special pentru păstrare) 

Lipsa imaginii “Fructe 

din Moldova” și 

coordonării activităților 

de promovare la export 

Lipsa crescândă a forței 

de muncă calificată în 

întreprinderile 

corporative 

Lipsa coordonării între 

producători a tehnologiilor 

de producere, ceea ce 

rezultă în produs neuniform 

(calitate exterioară, 

reziduuri, potențial de 

păstrare) 

Infrastructura locală în 

cadrul exploatațiilor 

agricole este de calitate 

proastă și necesită 

investiții mari 

Nu exista o structură 

specializată care să 

studieze in continuu 

piețele și să informeze 

producătorii 
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Lipsa unui sistem de 

identificare, testare si 

diseminare a soiurilor cu 

potențial pe piață 

Tehnologiile inovative nu 

sunt aplicate suficient 

Lipsa încrederii și 

asocierea / cooperarea 

pentru comercializarea în 

comun este slab 

dezvoltată și trebuie 

încurajată 

Necunoașterea 

cerințelor pieței țintă și a 

preferințelor 

consumatorilor / Cultura 

comunicării, 

necunoașterea limbilor 

de circulație 

internațională 

Dotarea joasă cu aparate 

pentru aplicarea 

managementului calității 

în livezi (PH metru, 

psihometru, etc.) 

Producătorii de fructe nu fac 

analiza solului (fertilizarea 

după necesitate și recolte 

planificate) și a apei 

utilizate (cel mai important 

pentru stropire și irigare) 

 Producătorii agricoli nu 

conștientizează 

importanță 

marketingului și nu 

doresc să investească în 

activități de marketing 

O bază de producere 

fragmentată masiv cu 

parcelarea terenurilor și 

economii de scară 

limitate 

Irigarea este un impediment 

la cultivarea fructelor baza 

pe tehnologii moderne și 

intensive. Neprmiterea 

irigării subterane împedică 

dezvoltarea sectorului 

  

 Sistemul de prevenire a 

ploilor cu grindină 

funcționează prost (rachete 

antigrad) 
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ANALIZA DEZVOLTĂRII EXTERNE A SECTORULUI DE FRUCTE AL RM 

Exporturile agro-alimentare deţin cota majoritară în structura exporturilor moldoveneşti. 

Tendinţa pronunţată de creştere a importurilor produselor agro-alimentare este înaltă. 

Pentru sectorul de fructe autohton se constată următoarele aspecte, care împiedică dezvoltarea 

durabilă și eficientă, și anume: 

 Gama sortimentală de fructe nu este adecvata solicitărilor și cerințelor piețelor de export 

 Pentru mere și prune există cantități suficiente pentru accesarea piețelor strategice, mai 

este necesar uniformizarea lor și cooperarea producătorilor / exportatorilor pentru 

formarea loturilor pentru crearea strategiilor de export și accesarea piețelor cu putere de 

cumpărare sporită dar și cu cerințe specifice de calitate, marketing și siguranță a 

alimentelor; 

 Pentru cireșe, vișine și caise se constată cantități mici destinate pentru export și este 

dificil de promovat exportul pentru astfel de fructe, cantități dispersate teritorial și care 

nu sunt omogene, astfel fiind dificil de exportat în bază de programe către piețele 

dezvoltate 

 

 

V. ANALIZA COMERȚULUI CU FRUCTE AL RM 

Calitatea produsului 

Produsele din Republica Moldova sunt apreciate după calităţile lor gustative. Este o opinie 

comună atât a producătorilor autohtoni, cât şi a importatorilor din regiune. Operatorii de piaţă 

însăși subliniază faptul că produsele din Moldova sunt în majoritatea cazurilor mai inferioare 

decât produsele concurenţilor din alte ţări la capitolul aspectului exterior. Este necesar să 

implicăm autoritățile în îmbunătățirea vergii de producere din lanț. Însă nu trebuie să îi neglijăm 

pe cei care deja au făcut și și-au asumat aceste eforturi în mod independent și au reușit să ridice 

nivelul de producere a fructelor și aspect la nivel internațional. Produsele din Moldova nu sunt 

spălate, calibrate şi au o perioadă de viaţă scurtă din cauza nerespectării tehnologiilor moderne 

de producere şi insuficienţei infrastructurii de post-recoltare (frigidere, echipament de pre-

răcire). Fructele din Ucraina şi România au aceleaşi probleme de calitate ca şi fructele 

moldoveneşti şi aceste probleme sunt cauzate de factori similari. 

Încă o problemă, legată nemijlocit de competitivitatea produsului, este lipsa ambalajului 

autohton în Moldova şi a materiei prime pentru al produce. Producătorii sunt nevoiţi să 

plătească taxe vamale la ambalaj sau materia primă destinată producerii ambalajului, chiar dacă 

ulterior ambalajul dat este exportat împreună cu producţia. Costul relativ înalt al ambalajului 

produselor moldoveneşti la fel se răsfrânge negativ asupra competitivităţii fructelor. 

 

Sistem de distribuție ineficient 

O problemă mai generală, dar nu mai puţin importantă este lipsa dorinţei de a construi procesele 

de business, având ca bază principiile de marketing. Producătorul autohton deseori nu vrea să 

se ocupe de promovarea producţiei, dar nici de export. Realizarea producţiei se desfăşoară prin 

intermediul comercianţilor care preiau marfa direct din livadă sau frigider. Este incorect să 

subestimăm importanţa comercianţilor intermediari pentru că ei au un rol important în lanţul 

valoric al fructelor proaspete şi, la momentul actual, fără implicarea comercianţilor, majoritatea 
exporturilor n-ar fi putut fi efectuate. Totuşi, dependenţa atât de mare de comercianţi conduce 

la următoarele probleme şi riscuri: 
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 Dependenţa de o singură piaţă – intermediarii sunt interesaţi, în primul rând, de profituri 

maxime într-o perioadă scurtă şi nu se gândesc la perspectivele dezvoltării sectorului. La 

momentul actual, mai mult de 60% din producţia de fructe (în special mere) din Moldova 

se exportă în Federaţia Rusă, unde preţurile sunt destul de mari, iar cerinţele faţă de produs 

nu sunt încă aşa de stricte ca în ţările dezvoltate. Pentru un producător autohton care este 

legat de afacerea sa prin investiţii pe termen lung, dependenţa mare de o singură piaţă este 

riscantă, iar minimizarea riscului necesită diversificarea pieţelor. Bineînţeles că intrarea pe 

piaţa UE necesită eforturi sporite şi investiţii semnificative în promovare, ceea ce nu 

prezintă niciun interes pentru intermediari. Aceasta trebuie să fie prerogativa 

producătorului. 

 Faptul că producătorii nu au legătură cu piaţa de desfacere, deseori duce la lipsa de 

responsabilitate faţă de calitatea produsului. Abordarea des întâlnită este ca intermediarul 

să cumpere produsele şi mai departe este treaba acestuia cum să le comercializeze, iar dacă 

acesta nu va mai fi interesat, va fi un alt intermediar. La nivel operaţional, astfel de abordare 

duce la necesitatea efectuării unui control de calitate aspru la fiecare livrare de produs. La 

nivel strategic, aceasta a adus la poziționarea Moldovei ca fiind un furnizor iresponsabil. 

 Lipsa legăturii directe cu piaţa întotdeauna ţine producătorii moldoveni în urma 

concurenţilor. Producătorul nu „simte” piaţa, respectiv, nu poate să anticipeze tendinţele şi 

să acţioneze pro activ. Unica metodă care conduce la unele schimbări şi îmbunătăţiri este 

„pedeapsa cu banul”, când comercianţii intermediari nu mai oferă acelaşi preţ înalt pentru 

producţia de o calitate inferioară, cum ofereau câţiva ani în urmă. Drept exemplu, este că 

tot mai mulţi producători de mere din Moldova acum se gândesc la instalarea liniilor de 

calibrare, pentru că, chiar şi pe piaţa tradiţională a Rusiei, deja mai mulţi distribuitori nu 

mai acceptă mere necalibrate, si, respectiv, preţul pentru ele scade. Dar astfel de schimbări 

se fac cu o întârziere considerabilă faţă de concurenţii principali. 

 Producătorul care nu se ocupă nemijlocit de export, deseori, nu este la curent cu procedurile 

de export şi cu legislaţia în domeniu. De aceea, chiar dacă producătorul are o dorinţă 

„virtuală” de a iniţia exporturi în unele ţări din regiune, lipsa de informaţie sau 

complexitatea procedurilor de export prezintă o barieră importantă în realizarea acestei 

iniţiative. 

Este evident faptul că mulţi producători vor să se concentreze pe ceea ce ştiu mai bine, adică 

pe producere, şi să nu să se ocupe de comercializarea mărfii, dar lipsa legăturii directe cu piaţa 

frânează dezvoltarea sectorului. În ţările dezvoltate ale UE astfel de legătură cu piaţa se face 

prin intermediul cooperativelor de marketing. Însă în UE cooperativele respective sunt 

subvenţionate puternic de către stat, ceea ce nu este cazul Moldovei. În plus, lipsa de încredere 

reciprocă între producători stopează majoritatea iniţiativelor de dezvoltare în această direcţie. 

- Nivel insuficient de dezvoltare a infrastructurii post-recoltare care permite păstrarea, 

sortarea și ambalarea fructelor conform standardelor internaționale; 

- Lipsa de cooperare între fermiere în crearea infrastructurii de post-recoltare și în 

consolidarea eforturilor de marketing – implicare în programele de livrare cu marii 

retaileri europeni.  

- Inexistența punctelor logistice similare celor din Olanda sau alte piețe dezvoltate 

europene.  

Ca o concluzie la subiectul abordat putem afirma că sistemul de distribuţie al fructelor 

moldoveneşti, în starea în care funcţionează el acum, frânează dezvoltarea comerţului în 

regiune, şi anume dezvoltarea exportului fructelor moldoveneşti în România şi Ucraina. 

 

Bilanţul între producere şi consum la nivel global 
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Ultima din această listă, dar una din cele mai importante bariere de dezvoltare a comerţului de 

fructe între R. Moldova, Ucraina şi România este bilanţul între producere şi consumul de fructe 

la nivel global. Cu alte cuvinte: toate cele trei ţări sunt ţări agricole, sunt producători importanţi 

de fructe şi condiţiile climaterice permit producerea unei gamei sortimentale similare. Aceasta 

favorizează situaţia când produsele agroalimentare din ţările respective au foarte puţine 

avantaje competitive unul faţă de altul. Fiecare ţară este relativ protejată de importurile din 

ţările vecine însăşi prin similitudinea producţiei. Mai mult decât atât, Ucraina şi Moldova sunt 

concurenţi direcţi pe aceleaşi pieţe de comercializare a producţiei, şi anume Rusia şi Belarus. 

România se află în sistemul de piaţă agroalimentară a Uniunii Europene, care este izolat de alte 

ţări. 

 

5.1. Analiza importului și exportului de fructe al RM 

Pentru a avea un tablou real al stării actuale a comerţului exterior cu produse agro-alimentare 

de valoare înaltă este analizat exportul fructelor din Republica Moldova pentru perioada anilor 

2014- 2016. 

Tabel 29. Analiza volumelor și prețurilor de export ale fructelor moldovenești pentru 

perioada anilor 2014-2016 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică 

La comercializarea fructelor se înregistrează o valoare adăugată mai mare pentru producţia 

livrată în stare proaspătă în lunile reci ale anului. În consumul intern cele mai mari venituri sunt 

înregistrate la comercializarea fructelor în rețele re-tail locale şi la export. Achiziţionarea 

fructelor de către industria de procesare oferă producătorilor agricoli cele mai mici preţuri, 

deseori sub costul unitar de producere (adică cu  pierderi pentru horticultori). 

Valoarea exporturilor și cantitatea de fructe exportate este în creştere pentru perioada analizată. 

Se constată un lucru îmbucurător: exportul de fructe se diversifică pe mai multe piețe și se 

exportă tot mai mult pe piețele din țările UE. 

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț mediu 

1 kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț mediu 

1 kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț mediu 

1 kg, 

USD/kg

Mere (stare proaspătă) Belorusia 10,976,520 64,252,331 0.17 6,359,361 53,684,621 0.12 1,939,997 22,662,433 0.09

Mere (stare proaspătă) Polonia 5,688 34,938 0.16

Mere (stare proaspătă) România 541,194 1,524,095 0.36 125,311 473,703 0.26 13,664 38,983 0.35

Mere (stare proaspătă) Rusia 8,897,511 31,581,765 0.28 5,554,739 19,800,586 0.28 22,142,328 107,051,445 0.21

Caise (stare proaspătă) Belorusia 395,918 963,132 0.41 1,170,488 2,309,718 0.51 401,769 1,147,976 0.35

Caise (stare proaspătă) Polonia 5,099 5,750 0.89

Caise (stare proaspătă) România 515,064 577,900 0.89

Caise (stare proaspătă) Rusia 1,746,102 1,992,934 0.88 35,223 98,521 0.36 1,061,169 4,000,072 0.27

Persici + nectarine Belorusia 8,650,237 9,129,074 0.95 807,767 1,693,601 0.48

Persici + nectarine Polonia 4,875 6,693 0.73

Persici + nectarine România 46,714 62,962 0.74 26,004 60,020 0.43

Persici + nectarine Rusia 211,618 492,400 0.43 1,056,458 2,739,923 0.39

Prune (stare proaspătă) Belorusia 3,880,643 17,441,261 0.22 1,991,177 10,389,945 0.19 729,617 2,100,913 0.35

Prune (stare proaspătă) Polonia 31,632 40,040 0.79 38,305 90,330 0.42 24,254 145,802 0.17

Prune (stare proaspătă) România 633,462 3,572,477 0.18 1,736,373 4,382,189 0.40 2,209,518 4,947,097 0.45

Prune (stare proaspătă) Rusia 471,170 1,578,513 0.30 841,940 3,754,619 0.22 4,792,976 25,194,505 0.19

Cireșe + vișine Belarus 15,109,873 13,219,339 1.14 779,342 1,709,015 0.46

Cireșe + vișine Romania 45,935 29,221 1.57

Cireșe + vișine Russia 205,650 435,739 0.47 1,084,425 2,146,804 0.51
2,339,529,782 X X 1,966,837,300 X X 2,045,340,428 X X

2016

Export - total RM

Specificare Țara

2014 2015
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Fructele sâmburoase (prune, caise, cireșe) se bucură de o cerere mai avansată (concurența este 

mai mică) și consumul anual are o tendință mult mai mare ca la mere. 

În cazul producției de mere se atestă o piață de export slab diversificată și preponderent se 

exportă în Federația Rusă și Belorusia. 

Recunoaşterea internaţională a rezultatelor analizelor de laborator autohtone, soluţionarea este 

una complexă şi întruneşte o serie de cerinţe, cum ar fi dotarea laboratoarelor cu echipament 

modern, pregătirea profesională a personalului de laborator, acreditarea laboratoarelor conform 

standardului ISO17025. Procesul de certificare este unul complex și costisitor şi de lungă 

durată. În acest sens, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a iniţiat un proces de 

reformare a sistemului de laboratoare. 

În continuare se propune spre analiză structura exportului de fructe după volum și veniturile 

încasate pe diferite țări, iar informația este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 30. Analiza structurii exportului de fructe al Republicii Moldova pentru perioada 

anilor 2014-2016 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică 

Analizând datelele tabelului privind structura exportului de fructe al Republicii Moldova, 

conchidem, că încasările din exportul fructelor pe piețele UE sunt mai avantajoase în 

comparație cu țările CSI (aici persistă forma de achitare în numerar, devamarea fructelor are 

preț indicativ la vamă și nu pot fi evaluate calitativ). Exportul fructelor cantitativ este mai mic 

în UE, dar generează încasări mult mai mari în comparație cu țările CSI. 

Merită atenţie compararea preţurilor medii de export ale fructelor moldoveneşti pe diferite piețe 

strategice. Astfel, constatăm că preţurile de export ale fructelor autohtone sunt net inferioare 

celor de import. Acest lucru se explică prin faptul, că fructele moldoveneşti sunt orientate pe 

segmentul inferior al consumătorilor, datorită competitivităţii joase (calitate, ambalaj, aspect, 

soiuri). 

Exportul de fructe sâmburoase sunt solitate cele mai mult și cu un ritm rapid de creștere pe 

piețele din Europa, iar și în CSI (în special Federația Rusă) volumul exportului crește, iar 

USD
Structura, 

%
kg

Structura, 

%
USD

Structura, 

%
kg

Structura, 

%
USD

Structura, 

%
kg

Structura, 

%

Mere (stare proaspătă) Belorusia 10,976,520 53.8% 64,252,331 66.0% 6,359,361 52.8% 53,684,621 72.6% 1,939,997 8.0% 22,662,433 17.5%

Mere (stare proaspătă) Polonia 5,688 0.0% 34,938 0.0%

Mere (stare proaspătă) România 541,194 2.7% 1,524,095 1.6% 125,311 1.0% 473,703 0.6% 13,664 0.1% 38,983 0.0%

Mere (stare proaspătă) Rusia 8,897,511 43.6% 31,581,765 32.4% 5,554,739 46.1% 19,800,586 26.8% 22,142,328 91.9% 107,051,445 82.5%

Total 20,415,225 100.0% 97,358,191 100.0% 12,039,411 100.0% 73,958,910 100.0% 24,101,677 100.0% 129,787,799 100.0%

Caise (stare proaspătă) Belorusia 395,918 18.5% 963,132 32.6% 1,170,488 97.1% 2,309,718 95.9% 401,769 20.3% 1,147,976 20.0%

Caise (stare proaspătă) Polonia 5,099 0.3% 5,750 0.1%

Caise (stare proaspătă) România 515,064 26.0% 577,900 10.1%

Caise (stare proaspătă) Rusia 1,746,102 81.5% 1,992,934 67.4% 35,223 2.9% 98,521 4.1% 1,061,169 53.5% 4,000,072 69.8%

Total 2,142,020 100.0% 2,956,066 100.0% 1,205,711 100.0% 2,408,239 100.0% 1,983,101 100.0% 5,731,698 100.0%

Persici + nectarine Belorusia 8,650,237 97.1% 9,129,074 94.3% 807,767 42.6% 1,693,601 37.6%

Persici + nectarine Polonia 4,875 0.3% 6,693 0.1%

Persici + nectarine România 46,714 0.5% 62,962 0.7% 26,004 1.4% 60,020 1.3%

Persici + nectarine Rusia 211,618 2.4% 492,400 5.1% 1,056,458 55.7% 2,739,923 60.9%

Total 0 0.0% 0 0.0% 8,908,569 100.0% 9,684,436 100.0% 1,895,104 100.0% 4,500,237 100.0%

Prune (stare proaspătă) Belorusia 3,880,643 77.4% 17,441,261 77.1% 1,991,177 43.2% 10,389,945 55.8% 729,617 9.4% 2,100,913 6.5%

Prune (stare proaspătă) Polonia 31,632 0.6% 40,040 0.2% 38,305 0.8% 90,330 0.5% 24,254 0.3% 145,802 0.5%

Prune (stare proaspătă) România 633,462 12.6% 3,572,477 15.8% 1,736,373 37.7% 4,382,189 23.5% 2,209,518 28.5% 4,947,097 15.3%

Prune (stare proaspătă) Rusia 471,170 9.4% 1,578,513 7.0% 841,940 18.3% 3,754,619 20.2% 4,792,976 61.8% 25,194,505 77.8%

Total 5,016,907 100.0% 22,632,291 100.0% 4,607,795 100.0% 18,617,083 100.0% 7,756,365 100.0% 32,388,317 100.0%

Cireșe + vișine Belarus 15,109,873 98.4% 13,219,339 96.6% 779,342 41.8% 1,709,015 44.3%

Cireșe + vișine Romania 45,935 0.3% 29,221 0.2%

Cireșe + vișine Russia 205,650 1.3% 435,739 3.2% 1,084,425 58.2% 2,146,804 55.7%

Total 0 0.0% 0 0.0% 15,361,458 100.0% 13,684,299 100.0% 1,863,767 100.0% 3,855,819 100.0%

Volum, kg
Specificare Страна

2014 2015 2016

Suma comerțului Volum, kg Suma comerțului Volum, kg Suma comerțului
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încasările scad, ceea ce ne demonstrează capacitatea redusă a consumătorului final pe aceste 

piețe și fructele autohtone sunt plasate pe segmentele de piață cu cele mai maci prețuri. 

Economia naţională nu s-ar putea dezvolta sau diversifica fără integrarea ei în circuitul 

economic mondial. Exportul de mărfuri devine astfel mecanismul principal prin care oricare 

stat se încadrează în circuitul mondial, reprezentînd transportarea peste hotarele ţării a 

mărfurilor, serviciilor şi capitalului în scopul realizării lor pe pieţele de desfacere străine. 

Exportul apare ca rezultat al diviziunii mondiale a muncii, iar venitul din exporturi influenţează 

benefic indicatorii macroeconomici şi microeconomici. 

Analiza comparativă între volumul produselor agroalimenatre exportate, observăm o creştere 

considerabilă a acestuia, factor pozitiv în dezvoltarea economică a ţării noastre. Astfel, exportul 

total de produse agroalimentare a crescut de la 357 mil. dolari SUA în anul 2001 la 914 mil. 

dolari SUA în anul 2015 și 928 mil. dolari SUA în anul 2016. 

În figurile următoare se propune spre analiza dinamica exportului de mere al RM pe piețele 

tradiționale (cantitativ și valoric) în perioada anilor 2014-2016. 

Figura 17. Dinamica exportului de mere al RM pe piețele tradiționale, USD 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică 
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Figura 18. Analiza volumelor exportului de mere al RM pe piețele tradiționale, t 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică 

Analiza dinamicii exportului de mere al RM pe piețele tradiționale (cantitativ și valoric) în 

perioada anilor 2014-2016 se constată, că merele moldovenești se exportă doar în Rusia și 

Belorusia, iar ponderea variază de la țară la țară și de la an la an în dependență de embargourile 

impuse de Rusia, căci în acest caz toată producția destinată către Rusia va ajunge prin re-export 

din Belorusia. Cu părere de rău nu putem valorifica posibilitatea de a exporta mere în UE în 

baza cotelor disponibile de 80 mii tone, deoarece nu suntem competitivi și nu putem asigura 

trasabilitate fructelor (certificare GlobalGAP). 

În continuare se propune spre analiza dinamica exportului de prune al RM pe piețele tradiționale 

(cantitativ și valoric) în perioada anilor 2014-2016. 

Figura 19. Dinamica exportului de prune al RM pe piețele tradiționale, USD 

 

Sursa: Elaborată de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică 
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Figura 20. Analiza volumelor exportului de prune al RM pe piețele tradiționale, t 

 

Sursa: Elaborată de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică 

Analiza dinamicii exportului de prune al RM (cantitativ și valoric) în perioada anilor 2014-

2016 se constată, că în cazul fructelor sâmburoase situația este mult mai bună, deoarece se 

diversifică piața de desfacere a prunelor și consumul crește constant. Piața UE este o piață cu 

un potențial mare și aici sâmburoasele se bucură de un interes sporit. 

Un lucru interesant și avantajos este faptul, că în România cantitativ exporul de prunne crește 

și are doar 15.3% din volum total de export în anul 2017 dar generează 28.5% din valoarea 

exportului total, pe când în Rusia volumul are 77.8% și generează doar 61.8%. Concluzi este 

următoarea în UE este necesar de declart toată tranzacția, iar în CSI persistă și achitarea în 

numerar. 

În figura de mai jos se propune spre analiza dinamica exportului de fructe sâmburoase al RM 

în perioada anilor 2014-2017. 

Figura 21. Exportul de fructe sâmburoase în tone, Republica Moldova 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică 
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În anul 2017 pentru prima data exporturile de prună au depășit cota de 10 mii tone prevăzute 

fără taxe la export în baza Acordului de liber schimb și a constituit 17,327 tone, ceea ce este un 

lucru pozitiv și îmbucurător pentru acest sector, iar trendul este în creștere anual. 

Tabel 31. Export fructe și struguri de masă al RM pentru anul 2017 (iulie - decembrie), t 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor ANSA 

Analizând exportul de fructe pentru destinații din RM în anul 2017 constatăm, că cele mai mari 

cantități de fructe sunt exportate spre Federația Rusă (78.8%), urmată în creștere constantă în 

ultimii ani de România (9.9%) și apoi Belorusia (4.6%). Pentru exportul de struguri de masă, 

prune și caise piețele sunt diversificate și acest aspect este foarte bun, deoarece poate fi obținute 

prețuri avantajoase la export și de a diminua riscurile, iar în cazul celorlalte fructe situația este 

mai rea, deoarece exportăm pe o piață majoritatea în Federația Rusă, cere din păcate este o piață 

politizată la nivel de relații interstatale. 

Figura 22. Geografia exportului de mere din RM din roada anului 2017 (78.3 mii tone) 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică 

Analiza figurii ne arată, că preponderent se exportă mere în Federația Rusă, însă sunt tentative 

de diversificare la un nivel foarte jos în România. 

Nr. Țări Mere Pere Cireșe Vișine Nectarine Persici Caise Prune
Struguri 

de masă
Total, t

Structura, 

%

1 Belarus 558 56  1,912 4 1,137 717 1,862 5,849 12,039 4.6%

2 Belgia 114 114 0.0%

3 Cazahstan 80 19 99 0.0%

4 Estonia 39 222 247 508 0.2%

5 Federația Rusă 119,158 124 8,030 1,084 43 1,894 2,178 31,662 42,736 206,909 78.8%

6 Georgia 42 42 0.0%

7 Italia 41 41 0.0%

8 Lituania 20 19 39 0.0%

9 Mongolia 19 56 75 0.0%

10 Polonia 20 8 7,711 381 8,120 3.1%

11 România 6,524 94 54 19 6,961 12,348 26,000 9.9%

12 Slovacia 60 29 182 271 0.1%

13 Macedonia 20 20 0.0%

14 Ucraina 1,208 35 79 635 1,957 0.7%

15 Cehia 20 541 561 0.2%

16 Letonia 13 16 825 1,147 2,001 0.8%

17 Slovenia 19 228 40 287 0.1%

18 Austria 20 20 0.0%

19 Bosnia și Hertegovina 122 181 303 0.1%

20 Croația 20 523 238 781 0.3%

21 Germania 119 119 0.0%

22 Irak 21 1,593 1,614 0.6%

23 Serbia 124 124 0.0%

24 Bulgaria 140 140 0.1%

25 Muntenegru 20 20 0.0%

26 Spania 221 221 0.1%

126,708 237 9,942 1,108 43 4,301 3,033 51,202 65,851 262,425 100.0%TOTAL, t
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Figura 23. Geografia exportului de prune din Republica Moldova din roada anului 2017 

(47,0 mii tone la 1 noiembrie 2017) 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică 

În cazul fructelor sâmburoase piața în ultimii trei ani a început să se diversifice și acest fapt este 

rezultatul activității tuturor actorilor din sectorul de fructe și interesului sporit pe piețele din 

Europa. În cazul prunelor s-a exportă în 15 țări în anul 2017, unde cea mai mare cantitate a fost 

în Federația Rusă, urmată de Polonia și România. 

 

 

5.1.1. Analiza pieței fructelor în Federația Rusă 

Piața Federației Ruse este o piață tradițională de export a fructelor moldovenești, unde sunt 

stabilite relații dea lungul anilor, nu sunt bariere în comunicare și se constată un interes la 

consumul de fructe (care este unul foarte mic pe un cap de locuitor din motivul puterii joase de 

cumpărare a populației). 

Relațiile comerciale bilaterale din RM și FR tot timpul au fost influențate de factori politici 

dintre ambele state și piața de comercializare cu fructe (și în genere cu produse agroalimentare) 

este apreciată cu un nivel înalt de incertitudine. 

În tabelul de mai jos este analizat importul de mere pe piața Federației Ruse în perioada anilor 

2014-2017. 

Tabel 32. Analiza importului de mere în Federația Rusă în perioada anilor 2014-2017 

Specificare 

2014 2015 2016 2017 

volum, t 
Structura, 

% 
volum, t 

Structura, 

% 
volum, t 

Structura, 

% 
volum, t 

Structura, 

% 

Moldova 33,116 3.1% 42,215 4.7% 112,943 16.6% 229,317 32.5% 

Serbia 123,790 11.8% 156,799 17.5% 193,361 28.5% 168,122 23.8% 

China 86,085 8.2% 83,298 9.3% 113,228 16.7% 100,160 14.2% 

Azerbajan 43,388 4.1% 36,523 4.1% 61,713 9.1% 66,846 9.5% 
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Belarus 178,460 16.9% 426,487 47.6% 97,946 14.4% 38,031 5.4% 

China 18,368 1.7% 26,513 3.0% 20,766 3.1% 27,322 3.9% 

Africa de Sud 4,613 0.4% 12,962 1.4% 14,017 2.1% 16,556 2.3% 

Bosnia 2,146 0.2% 12,132 1.4% 12,090 1.8% 12,977 1.8% 

Argentina 13,293 1.3% 16,427 1.8% 9,944 1.5% 11,071 1.6% 

Macedonia 4,372 0.4% 22,767 2.5% 29,667 4.4% 9,300 1.3% 

Turkey 1,169 0.1% 13,820 1.5%   0.0% 9,008 1.3% 

Niua Zelandă 10,627 1.0% 7,834 0.9% 5,803 0.9% 8,341 1.2% 

Brazil 738 0.1% 24,271 2.7% 2,335 0.3% 2,353 0.3% 

Armenia 26 0.0% 669 0.1% 1,100 0.2% 1,867 0.3% 

Alte țări 532,677 50.6% 13,418 1.5% 3,692 0.5% 4,283 0.6% 

Total 1,052,868 100.0% 896,135 100.0% 678,605 100.0% 705,554 100.0% 

Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice din Federația Rusă 

În baza datelor tabelului, constatăm, că FR importă mere din cca. 20 de țări, ceea ce indică un 

nivel înalt al competitivității și o concurență pronunțată. Majoritatea producătorilor tind și luptă 

pentru a putea comercializa fructele în Rusia, de aceea este necesar de a menține această piață 

ca una strategică pentru RM. 

Figura 24. Structura importului de mere în Federația Rusă după țările de import, anul 

2017 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice din Federația Rusă 

Examinând structura importului de mere în Federația Rusă în anul 2017, constatăm RM deține 

un loc important în importul de mere cu 32.5% din total, urmat de Serbia – 23.8% și China – 

14.2%. Merele autohtone sunt comercializate pe nișa de jos a fructelor, unde sunt oferite cele 

mai mici prețuri, deoarece nu sunt spălate, calibrate și ambalate adecvat. 

În cazul embargourilor impuse de FR țării noastre, fructele noastre se re-exportă prin Belorusia, 

dar și profiturile sunt mai joase, deoarece în lanțul valoric de export apare și partea din 

Belorusia, care reduc din profiturile noastre. 
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În tabelul următor sunt prezentate informații referitor la evoluția prețurilor medii anuale la mere 

pe piața din Federația Rusă în perioada anilor 2012-2018 pentru diferite zone geografice. 

Tabel 33. Evoluția prețului pentru mere în Federația Rusă, perioada anilor 2012 - 2018 

Perioada Zona 

Centrală 

Zona 

Nord-vest 

Zona de 

Sud 
Zona Ural 

Zona de Est 

îndepărtat 

În mediu 

FR, rub/kg 

Preț mediu 2012 61.86 64.28 52.71 70.92 98.66 64.09 

Preț mediu 2013 65.42 65.88 51.36 73.21 102.22 65.60 

Preț mediu 2014 65.04 71.04 54.26 77.87 115.21 67.98 

Preț mediu 2015 84.96 98.22 74.67 102.14 153.42 90.61 

Preț mediu 2016 89.23 103.70 79.67 103.74 150.48 93.37 

Preț mediu 2017 89.74 100.67 75.05 99.47 141.10 91.94 

Preț mediu 2018 94.91 106.04 77.28 105.15 141.56 95.89 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice din Federația Rusă 

Informații detaliate referitor la prețuri din Federația Rusă sunt anexate (Anexa 4) 

Analizând evoluția prețului la mere în FR putem constata, că în anul 2018 prețul mediu anual a 

crescut cu 46.5% în comparație cu anul 2012. Asupra creșterii prețului a influențat embargoul 

impus de FR la fructele importate din UE și deprecierea rublei rusești în raport cu dolarul și 

euro. Scumpirea prețului la mere a influențat consumul intern, care s-a micșorat și această a dus 

la reducerea importului de mere în ultimii ani. 

Figura 25. Evoluția prețului la mere pe zone în Federația Rusă în perioada anilor 2012-

2018 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice din Federația Rusă 

Informații detaliate referitor la prețuri din Federația Rusă sunt anexate (Anexa 4) 

Analiza figurei evoluția prețului la mere în FR ne atest un trend constant de creștere a prețurilor 

pe piețele din zonele de dezvoltare a federației. 
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În figurile următoare se va analiza structura importului de mere în FR pe lunile anului în 

perioada 2015-2016. 

Figura 26. Structura importului de mere pe lunile anului 2015 în Federația Rusă, % 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice din Federația Rusă 

Figura 27. Structura importului de mere pe lunile anului 2016 în Federația Rusă, % 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice din Federația Rusă 

Structura importului de mere pe piața FR pe lunile anului în perioada 2015-2016 este câr de cât 

uniformă, ceea ce impune operatorilor sau exportatorilor de fructe să-și organizeze astfel 

activitatea, care să asigure livrări stabile pentru tot parcursul anului, în alt caz este foarte dificil 
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să te menții ca furnizor stabil și acceptat pe această piață (în special în cazul unificării 

achizițiilor prin intermediul rețelelor de distribuție pentru re-tail). 

În figurile următoare se propune spre analiză structura importului de fructe în FR în perioada 

anilor2015-2016. 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice din Federația Rusă 

 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice din Federația Rusă 

Analizând structura importului de fructe pe piața FR în anii 2016-2017 se constată, că citricele 

sunt cele mai comercializate și consumate fructe – peste 70%, iar merele dețin doar în jur de 

14-15%, ceea ce este puțin. 
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Fructele sâmburoase au la fel cote mici în importul de fructe în FR și ceea mai relevantă 

concluzie la situația dată este, că consumătorul din FR nu are suficienți bani pentru a cumpăra 

fructe (mere, prune, cireșe, etc.) și se limitează la consumul de citrice, care sunt mai accesibile 

în preț pe aceste piețe. 

 

 

5.1.2. Analiza pieței fructelor în România 

Piața României (țară membră a UE) este o piață relativ nouă de export a fructelor moldovenești 

și care a început a fi explorată în ultimii cinci ani, unde relațiile și parteneriatele sunt formate 

în faza incipientă (este necesar să se formeze și încrederea între părți), nu sunt bariere în 

comunicare și se constată un interes la consumul de fructe (care crește anual pe un cap de 

locuitor din motivul creșterii puterii de cumpărare a populației). 

Relațiile comerciale bilaterale din RM și România au un suport mare din partea autorităților 

statale din România, au o deschidere totală și aceste premise creează un temei stabil de 

fructificarea comerțului cu produse agroalimentare (inclusiv și fructelor moldovenești). 

În tabelul de mai jos este analizat suprafețele cultivate cu fructe și volumul producției globale 

în România în perioada anilor 2007-2016. 

Tabel 34. Evoluţia suprafeţei şi a producţiei de fructe în România 

Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014 2015 2016 

Suprafața mii ha 206,0 207,0 205,0 198,6 140,0 142,2 144,1 140,8 138,5 138,0 

Producţie totală mii t 1085,8 1179,2 1323 1419,6 1480,0 1128,6 1299,9 1115,2 1224,7 1241,5 

Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice din România 

Analizând suprafețele cultivate cu fructe în România în perioada anilor 2007-2016 constatăm, 

că suprafața cultivată cu livezi s-a redus cu considerabil și mai sunt necesare de defrișat livezile 

bătrâne. Volumul global de fructe a crescut nesemnificativ în anul 2016 în comparație cu anul 

2007, din contul defrișării livezilor bătrâne și plantării altor noi bazate pe tehnologii intensive. 

În continuare se va analiza evoluția suprafețelor și a producțiilor la principalele specii pomicole 

în România în perioada anilor 2017-2016. 

Tabel 35. Evoluția suprafețelor și a producțiilor la principalele specii pomicole în 

România în perioada anilor 2007-2016 

Cultura Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014 2015 2016 

Măr Suprafața mii ha 59,0 54,7 52,6 56,0 52,7 55,4 56,9 56,1 55,8 55,5 

Producţie totală mii t 475,4 459,0 517,5 552,9 620,4 462,9 513,5 513,2 476,6 467,2 

Prun Suprafaţa mii ha 76,2 75,3 74,6 69.3 68,2 68,5 68,0 66,6 65,6 65,1 

Producţie totală mii t 372,6 475,3 533,7 624,9 573,6 424,1 512,5 495,3 496,4 512,9 

Alte specii pomicole Suprafaţa mii ha 20,8 19,3 18,1 19,1 19,1 18,3 19,2 18,1 17,1 17,4 

Producţie totală mii t 237,8 244,9 271,8 241,8 286,0 241,6 273,9 292,9 251,7 261,4 

Sursa: Elaborată de autori în baza datelor statistice din România 

România este lider la producerea prunelor în UE, din contul suprafețelor cultivate și volumelor 

obținute. Dat acest sector este bazat pe tehnologii tradiționale și la capitolul eficienței 

economice este mai puțin competitivi cu late țări membre a UE. 

Sectorul românesc de fructe cunoaște o scădere continuă, deoarece se micșorează constant 

suprafețele cultivate cu livezi și interesul producătorilor agricoli nu este unul înalt de a dezvolta 

producerea fructelor. 
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Tabel 36.Analiza structurii producerii producției horticole în România și general în 

Uniunea Europeană 

 

România este pe locul cinci 

în UE după volumul de 

fructe produse și deține 6.2% 

din volumul total de fructe 

produse în UE, ceea ce este 

la un nivel scăzut în 

comparație cu potențialul 

țării și posibilitățile 

existente. 
Sursa: Eurostat 

Tabel 37. Analiza structurii producerii fructelor în România și general în Uniunea 

Europeană 

 
Sursa: Eurostat 

 

 

5.2. Analiza lanțului valoric al sectorului de fructe 

Agricultura Republicii Moldova continuă tradiţional să fie sectorul de bază al economiei 

naţionale cu o cotă de 15,1% în PIB. Cu toate acestea, dinamica actuală a dezvoltării agriculturii 

se caracterizează printr-o instabilitate pronunţată, calitate inadecvată, productivitate şi venituri 

mici şi lipsa unor priorităţi bine conturate în politicile promovate în sectorul agro-alimentar. 

Abordarea metodologică aplicată la analiza sectorului de fructe a elucidat starea curentă a 

sectorului, precum şi oportunităţile şi provocările, care trebuie depăşite în următoarele direcţii: 

 sectorul de produse proaspete, dezvoltat în prezent, ar putea recupera rapid şi atinge 

competitivitate internaţională, dacă vor spori investiţiile în tehnologii agricole şi tehnici de 

producere inovatoare (livezi super-intensive, soiuri de plante cu randament înalt), precum 

şi în infrastructura de irigare şi cea de marketing (depozite frigorifice, case de ambalare, 

etc.); 

 sectorul de prelucrare, mult mai dezavantajat în dezvoltare în comparaţie cu sectorul de 

produse proaspete, fiind în prezent un jucător activ pe pieţele de export, are oportunităţi 

excelente de a-şi extinde prezenţa pe pieţele ţintă, în cazul în care sunt asiguraţi trei piloni 

de bază: materia primă, forţa de muncă calificată şi dezvoltarea noilor produse cu cerere 

sporită. 

Astfel, ambele sectoare depind în mare măsură de modernizarea agriculturii primare. 
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Sectoarele de produse proaspete şi prelucrate la fructe au lanţuri valorice diferite, care reflectă 

nivelul diferit de dezvoltare a acestora şi segmente de piaţă diferite (vezi Figura de mai jos). 

Din cauza lipsei infrastructurii de piaţă (lanţului frigorific4 şi caselor de ambalare suficiente) 

majoritatea produselor în stare proaspătă sunt comercializate în sezonul de recoltare şi doar o 

parte mică (30-35% din volumul total) din produse beneficiază de depozitare frigorifică pentru 

vânzare în afara sezonului5. Clienţii de bază ai producătorilor de fructe proaspete sunt 

comercianţii, intermediarii şi exportatorii care de obicei cumpără cantităţi mare de produse 

direct din câmp, oferind preţuri relativ mici. Produsul proaspăt este ulterior comercializat fie pe 

piaţa internă (în special la pieţele agricole, magazine alimentare), fie este exportată. În prezent 

doar o mică parte din produsele proaspete autohtone ajung în reţelele de supermarkete locale. 

Această stare de lucruri este determinată de calitatea şi aspectul produselor moldoveneşti, 

volumului mic de comercializare și adausurilor mari . 

Întreprinderile de conserve au un lanţ valoric diferit de cel al uscătoriilor de fructe, din cauza 

produselor şi pieţelor diferite. Produsele întreprinderilor de conserve se axează pe piaţa de 

consum, atât cea locală, cât şi din CSI. Conservele moldoveneşti ajung pe pieţele finale prin 

intermediul distribuitorilor, care plasează produsele în supermarkete sau alte magazine 

alimentare. Produsele uscate moldoveneşti, pe de altă parte, se axează în special pe piaţa angro 

a UE. Cantităţi mici de fructe uscate autohtone în ambalaj de consum ajung în supermarketele 

locale, dar această piaţă este destul de mică. 

Figura 28. Lanţul valoric pentru sectoarele de fructe proaspete şi prelucrate 

În baza cercetărilor efectuate, au fost stabilite patru constrângeri majore ale sectorului de fructe: 

capitalul uman, infrastructura de piaţă, inovaţii şi competitivitatea, precum şi climatul de 

afacere investiţional. 

                                                             
4 Lanţul frigorific include: echipamente de răcire a produselor recoltate direct în câmp, depozite frigorifice, transportare refrigerată. 
5 Un studiu al lanţului frigorific efectuat de USAID/CNFA în noiembrie 2004 a estimat că circa 70% din producţia de fructe şi legume 

proaspete în Moldova se comercializează în timpul sezonului de recoltare şi nu beneficiază de depozitare frigorifică.  
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Starea curentă a infrastructurii de marketing este percepută drept o constrângere pentru 

dezvoltarea business-ului în sectorul de fructe.  

Producerea de fructe pentru piaţa „proaspătă” oferă cele mai bune venituri producătorilor 

agricoli. Sectorul de fructe constă din două sub-sectoare: sectorul de produse proaspete şi cel 

de produse prelucrate. Sectorul de produse prelucrate, la rândul său, cuprinde patru grupe 

majore de produse: conservate, uscate, congelate şi sucuri (vezi tabelul de mai jos). Producerea 

fructelor pentru piaţa proaspătă este cea mai profitabilă, în cazul în care este asigurată calitatea 

produsului. Producerea fructelor pentru industria de prelucrare oferă venituri mai mici 

fermierilor, dar şi calitatea produsului poate fi mai joasă, astfel necesitând costuri de producere 

mai mici. În cadrul grupului de fructe prelucrate, produsele congelate sunt cele mai profitabile 

pentru producătorii agricoli. Locul 2 în această listă le revine produselor uscate şi 

marinate/murate, iar alte conserve (gemuri, jeleuri) precum şi sucurile concentrate necesită 

materie primă de calitate relativ joasă. 

Pentru dezvoltarea durabilă a sectorului de fructe autohton este necesară o infrastructură 

adecvată post - recoltare pentru a satisface cerințele pieței în ceea ce privește livrări stabile și 

conformitatea cu standardele de clasificare a fructelor. În plus, disponibilitatea depozitării în 

camera frigorifice permite amânarea vânzărilor atunci când prețurile de pe piață sunt scăzute. 

Într-adevăr, inventarul depozitelor frigorifice pentru fructe, struguri și legume este estimat la 

220 mii de tone, dintre care doar 180-190 mii tone (80-85%) de capacitate este operațională. 

Acest nivel de capacitate de depozitare frigorifică nu este capabil să răspundă cererii de piață 

pentru asigurarea livrărilor stabile pentru perioade îndelungate pe piețele strategice. Majoritatea 

merelor, prunelor și strugurilor au fost ambalate în câmp și încărcate în camioane fără a trece 

prin lanțul de depozitare la rece. Doar o treime din merele exportate au trecut prin depozitele 

frigorifice (cele exportate în noiembrie și mai târziu). 

Investițiile importante în reabilitarea facilităților vechi și construirea de noi capacități frigorifice 

au avut loc în ultimii 15 ani, unde în present sunt peste 380 de unități care dispun de depozite 

frigorifice. Inițial, majoritatea investițiilor în depozite frigorifice au fost făcute de comercianții 

de fructe, pentru a beneficia de prețurile crescute în afara sezonului. Mai târziu, rentabilitatea 

acestui model de afaceri a scăzut, iar majoritatea investițiilor sunt acum făcute de producători 

care încearcă să se integreze la cerințele pieței și dezvoltarea lanțului valoric pentru sporirea 

puterii de negociere. Aproape toate instalațiile noi sunt dotate cu camere de pre-răcire pentru a 

răci rapid fructele din câmp și există dovezi obiective că o parte din ce în ce mai mare de fructe 

exportate sunt pre-răcite înainte de încărcare în camioane (în special strugurii, caisele, prunele 

și merele de vară - toamnă). 

Cu toate acestea, capacitatea existentă nu este suficientă pentru a acoperi cererea sectorului, în 

special în rândul fermierilor mai mici care nu dispun de capacitate necesară pentru a justifica 

economic investițiile în propriile instalații de depozite frigorifice. Guvernul Republicii 

Moldova stimulează crearea de grupuri de producători și investițiile în infrastructură comună 

post-recoltare, prin acordarea unor granturi (MAC-P, PAC) și prin sporirea sprijinului din 

partea Fondului de Subvenționare Agricolă . Până în prezent, peste 40 grupuri de producători 

operează în lanțul valoric al fructelor, acest model de afaceri ar putea spori semnificativ 

competitivitatea generală a industriei date. 

Un imperativ important pentru dezvoltarea durabilă a sectorului de fructe este promovarea 

investițiilor orientate la sporirarea capacitaților de păstrare și procesare a fructelor, cee ace este 

important pentru toți actorii din acest sector. 

În continuare se propune spre analiza crearea capacităților infrastructurii post-recoltare prin 

intermediul investițiilor și subvențiilor pentru păstrarea fructelor, strugurilor și legumelor. 
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Tabel 37. Analiza investițiilor și subvențiilor pentru crearea caselor de ambalare și 

frigiderelor de păstrare a fructelor, strugurilor și legumelor 

Anii Nr. case de 

ambalare  

Nr. de 

frigidere 

Suma autorizată 

(mil. lei) 

Valoarea 

investițiilor, mil. lei 

2017 41 94 93.93 343.63 

2016 12 81 62.95 205.70 

2015 40 82 50.06 298.25 

2014 9 81 141.32 581.32 

Total 102 338 348 1,429 

Sursa: AIPA 

Examinând datele tabelului constatăm, că este un interes sporit în modernizarea sau crearea 

depozitelor frigorifice pentru păstrarea fructelor. În perioada anilor 2014-2017 întreprinderile 

au depus peste 350 de cereri, care au dezvoltat capacități frigorifice, unde au fost investite 1,429 

milioane lei și au primit conpensarea unor cheltuieli din fondul de subvenționare 348 milioane 

lei (24.4%). 

În anul 2015 a fost un an complicat pentru producătorii de fructe, deoarece a fost impus 

imbargoul de către Federația Rusă, iar situația dată a influențat asupra investițiilor la 

dezvoltarea capacităților frigorifice din anul 2016. 

În continuare se analizează dezvoltarea sectorului de procesare a fructelor și investițiile 

efectuate. 

Tabel 38. Analiza investițiilor și subvențiilor pentru dezvoltarea sectorului de procesare, 

uscare și congelare a fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor 

Anii Nr. solicit. 
Valoarea investiției 

(mil. lei) 

Suma solicitată 

(mil. lei) 

Suma autorizată 

(mil. lei) 

2017 49 192.1 43.7 38.3 

2016 34 322.0 35.6 25.7 

2015 35 79.1 21.3 11.8 

Total 118 593.3 100.5 75.8 

Sursa: AIPA 

Sectorul de procesare a fructelor se dezvoltă în paralel cu cel al depozitelor frigorifice, unde în 

perioada anilor 2015-2017 au fost depuse 118 cereri pentru beneficiare de subvenții, unde au 

primit compensație sub forma de subvenții în sumă de 75.8 milioane lei din suma de 593.3 

milioane lei investite, ceea ce constiuie doar 12.8%. 

Lanțul valoric dezvoltat pentru sectorul de fructe reprezintă un foarte bun instrument de 

descriere a modului în care se crează valoare atât pentru clienți cât și pentru companie. 

Aplicarea inteligentă a acestui model poate conduce la identificarea de oportunități de 

reformulare a strategiilor și operațiunilor în cadrul unei companii și a unei industrii. 

În acest model de dezvoltare a lanțului valoric se face distincție între două tipuri de activități în 

care este angrenată o companie: activități principale și activități de sprijin, sau secundare. 

Activitățile principale sunt cele care manipulează și transformă materiile prime în produse și 

servicii și asigură livrarea de către acestea din urmă a beneficilor așteptate de clienți. 

Activitățile principale sunt următoarele: 

 Logistica de intrare: se referă la relația cu furnizorii și include toate activitățile implicate 

de transportul (propriu), recepția, depozitarea și furnizarea mai departe a materiilor 

prime; 

 Operațiunile: se referă la procesele de transformare a materiilor prime în produse finite 

și servicii; 
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 Logistica de ieșire: se referă la relația cu clienții direcți și include toate activitățile 

implicate de recepția din producție, depozitarea și livrare produselor finite; 

 Marketing și vânzâri: reprezintă activitățile desfășurate în relația cu clienții și 

consumatorii ce au scopul de a informa despre produse/servicii, de a determina decizia 

de cumpărare și de a facilita achiziția lor. 

Activitățile de sprijin contribuie la desfășurarea adecvată și eficientă a activităților principale. 

Activitățile secundare sunt următoarele: 

 Aprovizionarea: are rolul de a achiziționa materiile prime și resursele necesare 

companiei; 

 Dezvoltarea tehnologică: are rolul de a face disponibile echipamentele, tehnologiile, 

cunoștințele și organizarea necesară în procesele de transformare a materiilor prime în 

produse finite; 

 Managementul Resurselor Umane: include toate activitățile de recrutare, evaluare, 

selecție, dezvoltare, promovare, recompensare și încetare a relațiilor de muncă; 

 Infrastructura companiei: include toate activitățile de sprijinire și de aducere împreună 

a diverselor entități din cadrul companiei. Aceste activități sunt grupate de obicei în 

funcțiuni specializate cum ar fi cele de planificare, contabilitate, asistență juridică, 

relații publice, asigurarea calității, management, etc. 

În continuare se analizează lanțul valoric pentru mere autohtone pentru diferite clastere în 

dependență de piața de comercializare în present și de potențialele piețe pentru exportul în 

viitor. 

Tabel 39. Analiza lanțului valoric și valorii adăugate pentru mere din RM 

 

Sursa: Elaborat de autori 

Deci pentru merele autohtone piața tradițională de export este Federația Rusă, unde cu cât este 

mai dezvoltată infrastructura de păstrare și sortare prețul de comercializare a merelor este mai 

avantajos. Un obstacol mare pentru asigurarea copetitivității fructelor autohtone este, că rigimul 

vamal la importul fructelor din Moldova prevede perceperea taxelor vamale, care sunt 

influențate de perioada de comercializare. 

Elemente de cost pentru MERE

Romania Egipt India Moldova

01 aug. - 

30 noi. 

1 dec. - 31 

dec. 

01 ian. - 

31 mar.

1 apr. - 30 

iun. 

01 iul. - 31 

iul. 
tot anul tot anul tot anul tot anul

Costuri de produscere, inclusiv recoltare F 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Valoarea adăugată din câmp, în sezon F 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

Costul către etapa următoare 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27

Transportare la depozit / casă de ambalare FC 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Ambalare FC 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.08

Păstrare FC 0.00 0.06 0.12 0.12 0.12 0.05 0.05 0.05 0.05

Valoarea adăugată din depozit, în extra-sezon FC 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Costul către etapa următoare 0.44 0.49 0.55 0.55 0.55 0.49 0.49 0.51 0.49

Costul de transportare către piața de desfacere Exp 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.07 0.17 0.23 0.03

Drepturi vamale Exp 0.06 0.03 0.03 0.15 0.03 0.00 0.33 0.43 0.00

Valoare impozabilă cu TVA 0.61 0.64 0.70 0.82 0.70 0.55 0.98 1.17 0.52

TVA Exp 0.11 0.11 0.13 0.15 0.13 0.05 0.14 0.15 0.04

Alte costuri Ex 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Costul către etapa următoare 0.73 0.76 0.83 0.97 0.83 0.61 1.13 1.33 0.57

Costuri curente pentru afișare la raft R 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03

Valoarea adăugată de comerciant cu amănuntul R 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Costul pentru consumatorul final 0.93 0.96 1.03 1.17 1.03 0.81 1.33 1.53 0.75

Fermier F

Fermier sau comerciant/consolidator FC

Exportator / Importator / Vânzător angro / Distribuitor Exp

Retailer R

Subiect al prețului minim de intrare. 

Piața de desfacere

Rusia

Specificare
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Totodată, se constată unele piețe alternative pentru diversificare a comerțului cu mere și anume 

Egipt și India, unde consumul de la an are un trend rapid de creștere, deoarece sunt țări cu 

populație mari și ritmul de creștere a numărului ei este rapid. Valoarea adăugată pentru aceste 

piețe este mult mai avantajoasă cu condiția că se organizează corect logistica de transportare și 

comercializare a fructelor. 

În tabelul următor se analizează lanțul valoric pentru prune autohtone pentru diferite clastere în 

dependență de piața de comercializare actuală și de potențial pentru exportul în viitor. 

Tabel 40. Analiza lanțului valoric și valorii adăugate pentru prune din RM 

 
Sursa: Elaborat de autori 

În cazul prunelor piața tradițională de export este Federația Rusă, iar în ultimii 2-3 ani se 

ddezvoltă rapid comerțul cu prune și în UE. 

Totodată, se constată unele piețe alternative pentru diversificare a comerțului cu prune și anume 

Comunitatea Europeană, unde consumul de la an are un trend rapid de creștere, deoarece sunt 

țări cu populație mari și cu cea mai mare putere de cumpărare al populației. Valoarea adăugată 

pentru aceste piețe este mult mai avantajoasă cu condiția că se organizează corect logistica de 

transportare și comercializare a fructelor. 

Un factor important este elocvent, primul segmant al lanțului valoric, unde este producătorul 

de fructe ca materie primă este cel mai vulnerabil segment, unde se înregistrează cele mai mici 

prețuri și este necesar de facilitat și asistat producătorii să investească și să creeze depozite 

frigorifice individul sau prin cooperare. 

În bază expetizei Asociației Moldova-Fruct în figura de mai jos se analizează dezvoltarea 

sectorului de fructe în RM pentru plantarea de noi livezi și crearea depozitelor figorifice pentru 

perioada anilor 2018-2027. 

Elemente de cost pentru PRUNE

Rusia Moldova

tot anul
până la 10 

mii de tone

peste 10 

mii de tone
tot anul

Costuri de produscere, inclusiv recoltare A 0.15 0.15 0.15 0.15

Valoarea adăugată din câmp, în sezon A 0.10 0.10 0.10 0.10

Costul către etapa următoare 0.25 0.25 0.25 0.25

Transportare la depozit / casă de ambalare B 0.01 0.01 0.01 0.01

Ambalare B 0.06 0.06 0.06 0.06

Păstrare B 0.05 0.05 0.05 0.05

Valoarea adăugată din depozit, în extra-sezon B 0.10 0.10 0.10 0.10

Costul către etapa următoare 0.47 0.47 0.47 0.47

Costul de transportare către piața de desfacere C 0.11 0.09 0.09 0.03

Drepturi vamale C 0.03 0.00 0.14 0.00

Valoare impozabilă cu TVA 0.61 0.56 0.70 0.50

TVA C 0.11 0.05 0.06 0.04

Alte costuri C 0.01 0.01 0.01 0.01

Costul către etapa următoare 0.73 0.62 0.77 0.55

Costuri curente pentru afișare la raft D 0.05 0.05 0.05 0.03

Valoarea adăugată de comerciant cu amănuntul D 0.15 0.15 0.15 0.15

Costul pentru consumatorul final 0.93 0.82 0.97 0.73

Piața de desfacere

UE
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Figura 29. Prognoza investițiilor în dezvoltarea sectorului de fructe din RM în perioada 

anilor 2018-2027, mii lei 

 
Sursa: Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct” 

Investițiile estemative pentru dezvoltarea sectorului de fructe în RM pentru perioada anilor 

2018-2027 constituie 20.47 miliarde lei, dintre care: (i) 17.7 mld lei pentru înnoirea 

patrimoniului cu livezi intensive și super intensive și defrișarea celor vechi și (ii) 2.77 mld lei 

pentru dezvoltarea capacităților de răcire și păstrare a fructelor, construcția caselor de ambalare 

și a unităților de procesare 

Prognoza dezvoltării sectorului de fructe din RM va rezulta cu indici economici de impact, care 

sunt analizați în următoarea figură: 

Figura 30. Prognoza rezultatelor implementării strategiei de dezvoltarea a sectorului de 

fructe în RM în perioada anilor 2018-2027, mld lei 

 
Sursa: Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct” 
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Analizând prognoza rezultatelor implementării strategiei de dezvoltarea a sectorului de fructe 

în RM în perioada anilor 2018-2027 se va sconta cu următoarele rezultate de impact și anume: 

1. 70.1 mld lei vînzări cumulative în perioada 2018-2027 

2. Sporirea de 3.6 ori a valorii exporturilor anuale 

3. Creștere de 3 ori a vânzărilor anuale din comerțul cu fructe 

Prognoza privind dezvoltarea pe specii pomicole în RM anii 2018-2027 se anexează (Anexa 3) 

Figura 31. Repartizarea grupurilor de producători de fructe care au beneficiat de 

resursele de grant a Proiectului MAC-P pentru dezvoltarea lanțurilor valorice 

Un pragram național care este orientat la promovarea 

cooperării fermierilor și dezvoltarea lanțurilor valorice 

prin stimularea investițiilor în post-recoltare este 

Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-

P). Un obiectiv al proiectului este promovarea asocierii 

fermierilor prin grearea grupelor de producători, care 

au create și care au beneficiat de granturi 35 de grupuri 

de producători. Repartizarea grafică a amplasării lor 

este prezentată în figură. 

Obiectivul de dezvoltare al proiectului vizează sporirea 

competitivității sectorului agroalimentar al țării prin 

susținerea modernizării sistemului de management al 

siguranței alimentelor; facilitarea accesului 

producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor 

agricole de mediu și a celor de management durabil al 

terenurilor. 

Constrângeri regulatorii prioritare pentru Sectorul HVA din Moldova, care necesită 

soluționarea lor pentru a facilita și mai rapid dezvoltarea sectorului de fructe: 

 Reglementare proastă a accesului la apa din lacuri, pentru irigare. Lacurile aparţin 

autorităţilor locale, care nu permit utilizarea apei pentru irigare din diverse motive. Deși 

parlamentul a aprobat legea care stipulează prioritatea folosirii apei pentru irigare (după 

băut), acest fapt nu se implementează. Crearea unor lacuri noi este costisitoare. 

 Lipsa de acces la apele subterane pentru irigare. Utilizarea apelor subterane pentru irigare 

este interzisă fără permisiunea specială a Guvernului. 

 Taxa de import de 15% pentru panouri izolante utilizate în depozite frigorifice, ce măresc 

povara investițiilor în infrastructura post-recoltare. 

 Taxa de import de 12% pentru foi și cutii de carton, cee ace scumpește costurile marketing 

pentru fructe. 

 Acces scump la reţeaua electrică. Acces scump la gaz natural. 

 Proceduri birocratice pentru angajări sezoniere și nefuncționalitatea legii Angajaților 

zelieri. 

 Impozitul pe venit pentru creștere de capital la schimb de terenuri. 

 Reglementare proastă a finanţării pentru sisteme anti-grindină. 

 

 

5.3. Analiza legăturilor verticale și orizontale în sectorul autohton de fructe 

Legături verticale 
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În perioada sovietică, întregul sector de producție și comercializare a fructelor a fost gestionat 

ca o singură firmă integrată. Bineînțeles, colhozii, unitățile de consolidare și operatorii de 

logistică au avut un anumit grad de libertate de a decide asupra unor probleme, însă deciziile 

strategice au fost luate de autorități mai mari, centralizate. După prăbușirea Uniunii Sovietice 

și privatizarea infrastructurii de terenuri și de marketing (de exemplu, magazinele frigorifice), 

toate aceste legături au dispărut și s-a stabilit un tip de piață de guvernanță a lanțului valoric. 

Fermierii au început să producă fructe pe cont propriu, fără aproape nici o supraveghere 

guvernamentală sau intervenții. Vânzările la export au fost adesea realizate de agricultorii înșiși 

sau de companiile intermediare cu puțină sau fără experiență în domeniu (frecvent baza pentru 

implicarea lor în export a fost o legătură mai veche sau prieteni care locuiau în Rusia sau 

Belarus). Canalele de marketing au fost foarte fragmentate, reflectând fragmentarea extremă a 

activității de vânzare cu amănuntul în aceste țări. Marjele mari, dar și pierderile mari cauzate 

de neplata cumpărătorului, au fost normele. 

Pe măsură ce industria a crescut, rolurile și activitățile din cadrul lanțului valoric au evoluat și 

ele. Marjele mari care au fost tipice pentru sector în deceniul precedent, agricultorii s-au axat 

mai mult pe dezvoltarea infrastructurii de producție și post-recoltare, în timp ce societățile 

comerciale de specialitate au apărut pentru a desfășura activitățile de export. Acești comercianți 

s-au dovedit, de asemenea, mai calificați în gestionarea plăților fiscale și în eludarea 

interdicțiilor frecvente de import. Majoritatea comercianților au dezvoltat relații stabile cu 

producătorii / furnizorii lor și au devenit principala sursă de informații privind piața. Deși inițial 

a fost lent să reacționeze la rolul din ce în ce mai mare al comercianților cu amănuntul modern 

pe piața rusă, în prezent toți comercianții moldoveni majori lucrează cu ei. 

Dependența sectorului de comercianți a jucat, de asemenea, un rol în eficiența scăzută a 

eforturilor de diversificare a pieței, deoarece majoritatea comercianților nu sunt interesați sau 

capabili să înceapă să lucreze cu piețe alternative. Un factor suplimentar care solicită 

reconsiderarea activităților de gestionare a vânzărilor de către producătorii de mere din 

Moldova este eforturile crescânde ale comercianților cu amănuntul de a stabili legături directe 

cu producătorii, pentru a eficientiza procesele și a reduce costurile totale. 

Linii orizontale 

Deși cultivatorii de mere din Moldova sunt reticenți în a face afaceri împreună (vânzări comune 

sau investiții post-recoltare), intensitatea cooperării și schimbul de informații este puternică, 

deoarece acest flux este susținut în mod constant de proiectele de dezvoltare agricolă finanțate 

de USAID, Fondul Internațional pentru dezvoltarea agriculturii (IFAD), Banca Mondială etc. 

Cooperarea dintre producătorii de fructe a devenit mult mai organizată odată cu înființarea 

Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe "Moldova Fruct" în 2006. De atunci, 

numărul membrilor sa extins la peste 180 inclusiv producătorii, exportatorii și furnizorii de 

materii prime. Asociația are 7 angajați cu normă întreagă - director, coordonator de formare și 

coordonator de marketing - care reflectă principalele sale activități: lobby pentru mediul de 

afaceri prietenos cu producătorii de fructe; formatori de formare în producție și manipulare 

după recoltare; și promovarea generică a ofertei de fructe din Moldova sub sloganul "Moldova 

- gustul face diferența" și în plus coordonatori de rpoiecte implementate cu finanțare specială 

de la diferiți donatori. 

Mai multe cooperative de comercializare a fructelor au fost înființate recent în Republica 

Moldova, inclusiv cu sprijinul Proiectului Competitivitate Agricolă al Băncii Mondiale. Până 

acum, accentul a fost pus pe dezvoltarea infrastructurii comune post-recoltare (magazine 

frigorifice, linii de clasificare). Acestea ar trebui să extindă colaborarea la adoptarea de abordări 

de producție similare și a standardelor de calitate și a activităților comune de vânzări, pentru a 

obține o valoare maximă din acest model de afaceri. 
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VI. TENDINȚE ȘI OPORTUNITĂȚI DE PROMOVARE A EXPORTULUI DE FRUCTE PE PIEȚE 

STRATEGICE 

Moldova are unul dintre cele mai liberalizate regimuri de comerţ din CSI – ţara este plasată pe 

locul 11 în clasament al Indicelui de Restricţii al Tarifelor de Comerţ al Băncii Mondiale (faţă 

de o medie de 36 aplicabilă Europei și Asiei Centrale). Ţara este membră a OMC din 2001, și 

a semnat un șir de acorduri de comerţ bilaterale și multilaterale, inclusiv CSI, Acordul de 

Asociere cu UE, care prevede facilități la comercializarea fructelor și anume: 80 mii tone de 

mere, 10 mii tone de prune și 10 mii tone de struguri beneficiază de scutiri privind taxele vamale 

și astfel oferă posibilități clare de accesare a piețelor din țările UE. 

 

6.1. Analiza posibilităților de export al sectorului de fructe 

În sectorul de fructe autohton pot fi elucidate următoarele constrângeri și probleme legate de 

piaţă, care împedică comercializarea eficientă țu la prețuri avantajoase a fructelor moldovenești: 

 Lipsa informaţiei despre piaţă, mai ales în legătură cu tipul și soiul produselor solicitate 

pe pieţele ţintă pentru exporturi 

 Încrederea sporită în niște branduri care nu se mai vând masiv peste hotarele Moldovei 

 Reţea limitată și ineficientă de pieţe en-gros în ţară 

 Lipsa accesului la informaţia curentă despre preţurile de pe piaţă 

 Preţurile materialelor (input-uri) pentru fermieri sunt înalte pentru activități post-

recoltare, comparativ cu preţurile mondiale 

 Absenţa dispozitivelor de pre-răcire, ceea ce rezultă în pierderi mari pretransportare și 

o calitate proastă a produselor pe piaţă 

 Încrederea sporită într-o bază redusă de pieţe de export – Rusia și Belarus 

 Lipsa înţelegerii și aprecierii standardelor și cerinţelor fito-sanitare, mai ales printre 

fermierii și producătorii mici 

 Absenţa unei strategii de branding pe ţară 

 

6.1.1. Promovarea exportului autohton cu fructe sămânțoase 

Comerțul internațional cu sămânțoase (în special mere) este bazat pe o concurență înaltă, unde 

pentru accesarea piețelor este necesar ca fructele să fie competitive în plin sens al termenului. 

Merele autohtone sunt comercializate 80-90% pe o piață (Federașia Rusă), ceea ce nu este 

strategic și prezintă doar riscuri. O necesitate vitală este diversificarea piețelor pentru mere și 

pentru aceasta este necesar o strategie de penetrare și promovare a fructelor date pe noi piețe, 

ceea ce nu este simplu și necesită eforturi comune ale tuturor actorilor lanțurilor valorice. 

Autorii studiului au analizat oportunități pentru exportul de mere pe noi piețe și cu potențial 

mare de consum, iar infomațiile date sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 38. Analiza importului de mere pentru Egipt și India și posibilități de 

comercializare în aceste țări 

 
Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

Mere (proaspăt) Egypt 30,659,294 58,080,970 0.528 121,299,763 122,878,229 0.987 209,943,998 193,692,024 1.084 218,363,186 210,812,178 1.036

Mere (proaspăt) India 21,218,681 33,587,089 0.632 94,048,650 256,234,662 0.367 448,928,882 434,449,206 1.033 194,844,539 204,322,546 0.954

Specificare Țara

2005 2010 20172015
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În baza informațiilor prezentate, se propune de explorat și diversificat piețele de comercializare 

a merelor în India și Egipt, care nu sunt pretențioase față de calitate (cerințe similare ca ăn 

Federația Rusă) și care au un trend al consumului în creștere. 

Figura 32. Analiza importului de mere pentru țări cu un potențial și strategige pentru 

promovare a exportului RM, mii USD 

 
Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Piața comercializării și importului de mere din India cunoaște o scădere a importului de mere, 

din motiv măririi volumului producerii interne. 

Tabel 39. Analiza abaterilor la importul de mere pentru Egipt și India 

 
Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Analiza comparativă a importului de mere pentru țările Egipt și India pentru anul 2017 în 

comparație cu anul 2005, atunci constatăm, că pentru Egipt cantitatea importului s-a triplat și 

prețul de import a crescut cu 0.51 USD/kg și în cazul Indiei volumul importului a crescut de 5 

ori (necătând la faptul că în comparație cu anul 2015 importul a scăzut draslic cu 434 mii tone 

de mere) pe când prețul a crescut cu 0.32 USD/kg. 

În tabelul de mai jos se analizează importul de mere pe luni în Egipt pentru anul 2017. 

Tabel 40. Analiza importului de mere în Egipt pentru lunile anului 2017 

Lunile anului 

2017 
Preț mediu 

1 kg, 

USD/kg 
Suma comerțului Volum comerțului 

USD Structura, % kg structura, % 

Ianuarie 26,351,112 13.6% 25,439,890 13.6% 1.04 

Februarie 37,598,543 19.5% 36,298,384 19.5% 1.04 
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Mere (proaspăt) Egypt 187,703,892 152,731,208 0.508 97,063,423 87,933,949 0.049 8,419,188 17,120,154 -0.048

Mere (proaspăt) India 173,625,858 170,735,457 0.322 100,795,889 -51,912,116 0.587 -254,084,343 -230,126,660 -0.080

Analiza abaterilor - anul 2017 în 

comparatie cu anul 2015

Analiza abaterilor - anul 2017 în 

comparatie cu anul 2005

Analiza abaterilor - anul 2017 în 

comparatie cu anul 2010

Specificare Țara
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Martie 33,921,821 17.5% 32,748,803 17.5% 1.04 

Aprilie 26,020,880 13.5% 25,121,077 13.5% 1.04 

Mai 11,672,133 6.0% 11,268,510 6.0% 1.04 

Iunie 4,095,026 2.1% 3,953,420 2.1% 1.04 

Iulie 1,685,826 0.9% 1,627,530 0.9% 1.04 

August 6,743,067 3.5% 6,509,892 3.5% 1.04 

Septembrie 11,551,488 6.0% 11,152,037 6.0% 1.04 

Octombrie 20,592,232 10.7% 19,880,152 10.7% 1.04 

Noiembrie 13,073,717 6.8% 12,621,628 6.8% 1.04 

Decembrie   0.0%   0.0%   

Total 193,305,845 100.0% 186,621,323 100.0% 1.04 

Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Analizând importul de mere pe luni în Egipt constatăm că nu este uniform pe parcursul anului 

și se importă mai mult în perioada rece a anului, iar prețul la import este idicativ (este stabil pe 

tot parcursul anului) și este unul destul de competitiv. 

În tabelul de mai jos se analizează importul de mere pe luni în India pentru anul 2016. 

Tabel 41. Analiza importului de mere în India pentru lunile anului 2016 

Lunile anului 
2016 Preț mediu 

1 kg, 

USD/kg 
Suma comerțului Volum comerțului 

USD Structura, % kg structura, % 

Ianuarie 8,879,441 3.7% 9,736,920 3.9% 0.91 

Februarie 15,339,815 6.5% 16,908,379 6.9% 0.91 

Martie 22,392,507 9.4% 22,594,005 9.2% 0.99 

Aprilie 25,994,218 10.9% 26,549,091 10.8% 0.98 

Mai 45,822,137 19.3% 47,105,462 19.1% 0.97 

Iunie 47,089,911 19.8% 47,729,280 19.3% 0.99 

Iulie 27,448,802 11.5% 27,231,475 11.0% 1.01 

August 8,553,717 3.6% 7,611,569 3.1% 1.12 

Septembrie 1,436,270 0.6% 1,266,405 0.5% 1.13 

Octombrie 1,605,439 0.7% 1,819,692 0.7% 0.88 

Noiembrie 11,229,367 4.7% 12,937,541 5.2% 0.87 

Decembrie 21,996,092 9.3% 25,317,800 10.3% 0.87 

Total 237,787,716 100.0% 246,807,619 100.0% 0.96 

Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Examinând importul de mere pe luni în India constatăm că nu este uniform pe parcursul anului 

și se importă mai mult în perioada Februarie-iulie și Noiembrie-Decembrie a anului, iar prețul 

la import este variabil pe parcursul anului în limitele 0.87-1.13 USD/kg de mare și este unul 

destul de competitiv. 

 

 

6.1.2. Promovarea exportului autohton cu fructe sâmburoase 

Comerțul intenațional al sâmburoaselor este mult mai diversivicat, deoarece interesul este mul 

mai sporit și sunt practic primele fructe în țările europene. 

În tabelele următoare s-a analizat oportunități pentru exportul de fructe sâmburoase pe noi piețe 

europene (cu diferit potențial de cumpărare și care poate fi aplicat și pentru alte țări din Europa 

cu condiția cu asigurăm distribuția lor) și cu potențial mare de consum, iar infomațiile date sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 42. Analiza importului de sâmburoase pentru Europa și posibilități de 

comercializare în aceste țări 

 
Sursa: UN Comtrade – official international trade statistics 

Diversificarea exportului de fructe sâmburoase este o prioritate pentru RM și potențialul de 

comerț cu UE este oportun, deoarece sau analizat trei destinații (Germania, Polonia și 

România). Analizând importul pentru cele mai importante fructe sâmburoase constatăm 

următoarele: 

 Piața cea mai interesantă este Germania, dar care are cele mai dure condiții de import 

față de fructe în ceea ce privește transabilitatea lor. Aici volumele și sumele de import 

al sâmburoaselor cresc considerabil în fiecare an și prețul mediu de import este unul 

competitiv; 

 Piața Poloniei este cu un potențial în creștere mare, sunt solicitate transabilitatea 

fructelor, dar și costurile de transport sunt mult mai reduse. Aici volumele și sumele de 

import al sâmburoaselor cresc considerabil în fiecare an și prețul mediu de import este 

unul competitiv; 

 Piața României este cu cea mai mare tendință de creștere, mai puțin solicitate 

transabilitatea fructelor (deoarece persistă comerțul în piețe agricole și doar 30-40% este 

în re-tail), costurile de transport sunt mult mai reduse. Aici volumele și sumele de import 

al sâmburoaselor cresc considerabil în fiecare an și prețul mediu de import este cel mai 

redus, dar este unul competitiv, nu sunt bariere în comunicare și plus avem facilitățile 

de export prevăzute de Acordul de Liber Comerț cu UE. 
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mediu 1 
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Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)
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1 kg, 
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comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

809 - sâmburoase total Germany 630,237,488 409,108,800 1.541 647,770,969 472,912,585 1.370 761,842,750 520,033,135 1.465

809 - sâmburoase total Poland 106,410,684 105,574,594 1.008 104,967,814 121,947,336 0.861 162,104,268 178,510,142 0.908

809 - sâmburoase total Romania 10,876,541 16,745,379 0.650 35,254,939 55,709,581 0.633 55,085,261 81,385,348 0.677

80910 - caise total Germany 94,092,921 45,701,900 2.059 109,718,225 59,615,460 1.840 108,803,116 69,999,559 1.554

80910 - caise total Poland 5,648,943 3,793,144 1.489 7,943,001 5,461,212 1.454 13,675,031 12,454,481 1.098

80910 - caise total Romania 768,986 1,369,074 0.562 3,354,942 3,122,846 1.074 7,457,503 9,292,891 0.802

80920 - cireșe total Germany 89,202,861 38,919,300 2.292

80920 - cireșe total Poland 2,798,590 1,818,222 1.539

80920 - cireșe total Romania 518,661 480,375 1.080

80940 - prune total Germany 61,178,086 49,088,100 1.246 56,022,681 46,586,653 1.203 75,095,354 60,461,758 1.242

80940 - prune total Poland 6,822,102 8,048,231 0.848 10,341,206 10,148,691 1.019 29,224,164 36,346,486 0.804

80940 - prune total Romania 435,147 354,641 1.227 2,921,802 5,872,135 0.498 6,273,144 9,473,280 0.662

2017

Specificare Țara

2010 2015
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Figura 33. Analiza importului de prune pe piețele Germaniei, Poloniei și României în 

perioada anilor 2005-2017, mii USD 

 
Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Piața comercializării și importului de prune în țările Germania, Polonia și România au un trend 

pozitiv de creștere în perioada anilor 2005-2017, ceea ce este interesant pentru diversificarea 

exportului autohton pe aceste piețe. 

Figura 34. Analiza importului de caise pe piețele Germaniei, Poloniei și României în 

perioada anilor 2005-2017, mii USD 

 
Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Piața comercializării și importului de caise în Germania, Polonia și România este în creștere 

stabilă în perioada anilor 2005-2017, ceea ce este oportun pentru diversificarea exportului 

caiselor moldovenețti pe aceste piețe. 
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Tabel 43. Analiza abaterilor la importul de sâmburoase pentru Europa 

 
Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Analiza comparativă a importului de sâmburoase pentru țările Germania, Polonia și România 

pentru anul 2017 în comparație cu anul 2005, atunci constatăm, că: 

 pentru Germania cantitatea importului a crescut cu 50.7 mii tone și prețul de import a 

crescut cu 0.34 USD/kg; 

 în cazul Poloniei volumul importului a crescut 91.9 mii tone pe când prețul a crescut cu 

0.2 USD/kg; 

 pentru România cantitatea importului a crescut cu 46.2 mii tone și prețul de import a 

crescut cu 0.39 USD/kg. 

Europa este op piață cu un potențial mare al consumului de fructe, unde populația este peste 

500 milionade a oameni cu o putere de cumpărare înaltă, cu cerințe sporite de calitate pentru 

comercializare în re-tail (certificat GlobalGAP), iar pe piețele agricole calitatea trebuie să fie 

adecvată. Cu siguranță, că actorii din lanțurile de fructe sâmburoase ale RM trebuie să exploreze 

aceste piețe și să deversifice exporturile. 

În tabelul de mai jos se analizează importul de prune pe luni în Germania pentru anul 2016. 

Tabel 44. Analiza importului de prune în Germania pentru lunile anului 2016 

Lunile anului 
2016 Preț mediu 

1 kg, 

USD/kg 
Suma comerțului Volum comerțului 

USD Structura, % kg structura, % 

Ianuarie 1,488,543 2.3% 783,540 1.4% 1.90 

Februarie 3,411,010 5.3% 1,723,171 3.1% 1.98 

Martie 3,974,843 6.1% 2,254,774 4.1% 1.76 

Aprilie 5,768,211 8.9% 3,216,437 5.9% 1.79 

Mai 4,433,762 6.8% 2,503,846 4.6% 1.77 

Iunie 3,105,435 4.8% 1,806,438 3.3% 1.72 

Iulie 6,431,288 9.9% 5,539,500 10.1% 1.16 

August 8,862,178 13.6% 8,756,800 16.0% 1.01 

Septembrie 11,291,234 17.4% 12,189,523 22.2% 0.93 

Octombrie 9,302,767 14.3% 9,021,132 16.5% 1.03 

Noiembrie 4,609,618 7.1% 4,730,886 8.6% 0.97 

Decembrie 2,259,923 3.5% 2,302,096 4.2% 0.98 

Total 64,938,812 100.0% 54,828,143 100.0% 1.18 

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț mediu 

1 kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț mediu 

1 kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

809 - sâmburoase total Germany 234,345,750 50,679,035 0.341 131,605,262 110,924,335 -0.076 114,071,781 47,120,550 0.095

809 - sâmburoase total Poland 100,776,826 91,948,135 0.200 55,693,584 72,935,548 -0.100 57,136,454 56,562,806 0.047

809 - sâmburoase total Romania 45,058,477 46,212,239 0.392 44,208,720 64,639,969 0.027 19,830,322 25,675,767 0.044

80910 - caise total Germany 33,757,116 15,023,559 0.189 14,710,195 24,297,659 -0.505 -915,109 10,384,099 -0.286

80910 - caise total Poland 8,761,457 7,972,064 0.002 8,026,088 8,661,337 -0.391 5,732,030 6,993,269 -0.356

80910 - caise total Romania 6,812,961 7,144,597 0.502 6,688,517 7,923,817 0.241 4,102,561 6,170,045 -0.272

80920 - cireșe total Germany

80920 - cireșe total Poland

80920 - cireșe total Romania

80940 - prune total Germany 14,882,354 -145,442 0.249 13,917,268 11,373,658 -0.004 19,072,673 13,875,105 0.039

80940 - prune total Poland 27,686,972 34,349,285 0.034 22,402,062 28,298,255 -0.044 18,882,958 26,197,795 -0.215

80940 - prune total Romania 6,144,335 9,138,101 0.278 5,837,997 9,118,639 -0.565 3,351,342 3,601,145 0.165

Analiza abaterilor - anul 2017 

în comparatie  cu anul 2015

Analiza abaterilor - anul 2017 în 

comparatie  cu anul 2005

Analiza abaterilor - anul 2017 în 

comparatie  cu anul 2010
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Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Analizând importul de prune pe luni în Germania constatăm că nu este uniform pe parcursul 

anului și se importă mai mult în perioada Iulie - Noiembrie a anului, iar prețul la import este 

variabil și este unul destul de competitiv (în mediu 1.18 USD/kg). 

În tabelul de mai jos se analizează importul de prune pe luni în Polonia pentru anul 2016. 

Tabel 45. Analiza importului de prune în Polonia pentru lunile anului 2016 

Lunile anului 
2016 Preț mediu 

1 kg, 

USD/kg 
Suma comerțului Volum comerțului 

USD Structura, % kg structura, % 

Ianuarie 116,400 1.2% 56,577 0.6% 2.06 

Februarie 303,769 3.1% 177,540 1.9% 1.71 

Martie 974,449 10.1% 588,699 6.2% 1.66 

Aprilie 1,178,351 12.2% 697,948 7.4% 1.69 

Mai 329,071 3.4% 186,661 2.0% 1.76 

Iunie 369,494 3.8% 274,043 2.9% 1.35 

Iulie 1,548,965 16.0% 1,738,347 18.4% 0.89 

August 1,339,041 13.8% 1,425,348 15.1% 0.94 

Septembrie 718,727 7.4% 918,486 9.7% 0.78 

Octombrie 1,353,875 14.0% 1,652,868 17.5% 0.82 

Noiembrie 1,241,127 12.8% 1,492,160 15.8% 0.83 

Decembrie 207,399 2.1% 246,342 2.6% 0.84 

Total 9,680,668 100.0% 9,455,019 100.0% 1.02 

Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Examinând importul de prune pe luni în Polonia se observă neuniformitatea importului pe 

parcursul anului și se importă mai mult în perioada Iulie - Noiembrie a anului, iar prețul la 

import este variabil și este unul destul de competitiv (în mediu 1.02 USD/kg). 

În tabelul de mai jos se analizează importul de prune pe luni în România pentru anul 2016. 

Tabel 46. Analiza importului de prune în România pentru lunile anului 2016 

Lunile anului 
2016 

Preț mediu 1 

kg, USD/kg Suma comerțului Volum comerțului 

USD Structura, % kg structura, % 

Ianuarie 19,917 0.5%       

Februarie 99,648 2.6%       

Martie 213,275 5.5%       

Aprilie 207,254 5.4%       

Mai 59,507 1.5%       

Iunie 148,739 3.9%       

Iulie 244,780 6.4%       

August 232,817 6.1%       

Septembrie 1,241,101 32.3% 2,967,190 54.4% 0.42 

Octombrie 1,125,221 29.3% 2,161,092 39.6% 0.52 

Noiembrie 200,326 5.2% 275,640 5.1% 0.73 

Decembrie 51,641 1.3% 48,859 0.9% 1.06 

Total 3,844,226 100.0% 5,452,781 100.0% 0.71 

Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Analiza importul de prune pe luni în România se constată liptsa datelor pentru lunile Ianuarie 

– August, iar pentru perioada Septembrie - Decembrie se observă neuniformitatea importului 

pe parcursul anului, iar prețul la import este variabil și este unul destul de competitiv (în mediu 

0.71 USD/kg). 
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În tabelul de mai jos se analizează importul de caise pe luni în Germania pentru anul 2016. 

Tabel 47. Analiza importului de caise în Germania pentru lunile anului 2016 

Lunile anului 
2016 Preț mediu 

1 kg, 

USD/kg 
Suma comerțului Volum comerțului 

USD Structura, % kg structura, % 

Ianuarie 557,577 0.5% 211,724 0.4% 2.63 

Februarie 49,962 0.0% 20,443 0.0% 2.44 

Martie 20,365 0.0% 12,280 0.0% 1.66 

Aprilie 208,301 0.2% 70,122 0.1% 2.97 

Mai 12,253,611 11.6% 4,990,702 9.2% 2.46 

Iunie 29,001,927 27.4% 16,342,710 30.0% 1.77 

Iulie 34,129,358 32.3% 18,739,500 34.4% 1.82 

August 23,582,177 22.3% 11,178,200 20.5% 2.11 

Septembrie 5,017,398 4.7% 2,480,019 4.5% 2.02 

Octombrie 409,667 0.4% 226,636 0.4% 1.81 

Noiembrie 157,332 0.1% 80,186 0.1% 1.96 

Decembrie 366,332 0.3% 158,840 0.3% 2.31 

Total 105,754,007 100.0% 54,511,362 100.0% 1.94 

Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Analizând importul de caise pe luni în Germania constatăm că nu este uniform pe parcursul 

anului și se importă mai mult în perioada Mai-August a anului, iar prețul la import este variabil 

și este unul destul de competitiv (în mediu 1.94 USD/kg). 

În tabelul de mai jos se analizează importul de caise pe luni în Polonia pentru anul 2016. 

Tabel 48. Analiza importului de caise în Polonia pentru lunile anului 2016 

Lunile anului 
2016 Preț mediu 

1 kg, 

USD/kg 
Suma comerțului Volum comerțului 

USD Structura, % kg structura, % 

Ianuarie 18,457 0.3% 11,860 0.2% 1.56 

Februarie 3,793 0.1% 2,753 0.1% 1.38 

Martie 15,996 0.2% 10,690 0.2% 1.50 

Aprilie 40,449 0.6% 22,543 0.4% 1.79 

Mai 1,665,206 23.7% 916,879 18.2% 1.82 

Iunie 2,608,403 37.2% 2,202,954 43.8% 1.18 

Iulie 1,793,134 25.6% 1,354,336 26.9% 1.32 

August 743,888 10.6% 412,706 8.2% 1.80 

Septembrie 65,640 0.9% 60,436 1.2% 1.09 

Octombrie 39,101 0.6% 25,668 0.5% 1.52 

Noiembrie 14,879 0.2% 9,963 0.2% 1.49 

Decembrie 6,306 0.1% 3,864 0.1% 1.63 

Total 7,015,252 100.0% 5,034,652 100.0% 1.39 

Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

Examinând importul de caise pe luni în Polonia se observă neuniformitatea importului pe 

parcursul anului și se importă mai mult în perioada Mai-August a anului, iar prețul la import 

este variabil și este unul destul de competitiv (în mediu 1.39 USD/kg). 

 

Standarde regionale și internaționale pentru comercializarea fructelor proaspete 

Republica Moldova este membră a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), care a ajuns la 

un Acord asupra Barierelor Tehnice pentru Comerț, în care este scrisă următoarea frază: „Acolo 

unde există standarde internaționale, țările ar trebui să le folosească ca bază pentru 
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reglementările lor tehnice cu excepția cazurilor când acele standarde ar constitui instrumente 

ineficiente sau nepotrivite pentru împlinirea obiectivelor lor”6. 

În lume există mai multe standarde cu privire la calitatea și comercializarea fructelor și 

legumelor proaspete și aceste standarde derivă de la standardele UNECE. Guvernele dezvoltă 

Standardele Naționale, Uniunea Europeană are reglementările sale cu privire la standardele de 

marketing a fructelor și legumelor proaspete, FAO și OMS, prin intermediul Codex 

Alimentarius, au dezvoltat standardele Codex, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică a elaborat Broșuri explicative ale acestor standarde iar sectorul privat le 

menționează în contractele comerciale în calitate de clauze sau referințe pentru identificarea 

nivelelor de calitate.  

Standardele UNECE 

Standardele de calitate pentru fructele comercializate în stare proaspătă pornesc de la 

recomandările Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE). 

Standardele UNECE sunt recomandări spre utilizare voluntară pentru a facilitarea comerțului 

internațional.  

Există 6 seturi de standarde pentru diferite categorii de produse: 

1. Fructe și legume proaspete; 

2. Fructe și legume în stare deshidratată; 

3. Cartofi de semințe; 

4. Carne; 

5. Ouă; 

6. Flori tăiate. 

Standardele sunt elaborare, amendate sau modificat în orice altă formă de către statele membre 

ale Națiunilor Unite. Guvernele statelor nominalizează instituțiile responsabile de controlul 

calității. De asemenea la lucrările UNECE sunt prezenți și reprezentanți ai instituțiilor non-

guvernamentale și ai sectorului privat, care adoptă decizii în baza de consens7.  

În comerțul internațional cu fructe proaspete, standarde comerciale au scopurile: 

- De a facilita comerțul internațional 

- De a crea transparență de piață 

- Promovare a produselor agricole calitative 

- Creștere a profitabilității 

- Proteja consumatorii 

Cele 54 de produse agricole pentru care au fost adoptate standarde specifice de calitate sunt 

indicate pe site-ul UNECE8, dintre care trebuie să menționăm fructele reprezentative pentru 

mediul din Republica Moldova: 

1. Mere 

2. Pere 

3. Caise 

4. Pomușoare 

5. Cireșe 

6. Pepeni galbeni 

7. Piersici și nectarine 

8. Prune 

9. Gutui 

10. Căpșune 

11. Struguri de masă 

12. Pepeni verzi. 

Pentru fiecare din aceste fructe, există cerințe specifice pentru următorii parametric (informații 

specific fiecărui fruct sunt anexate – Anexa 7): 

1. Cerințe minime de calitate 

                                                             

6 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf, art.2.4, traducere de autori 
7 Înțelegere, acord, identitate de păreri.  
8 https://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html, 16 iunie 2018 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
https://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html
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2. Cerințe minime de maturitate 

3. Clasificare: (clasele Extra, I și II) 

4. Mărimi 

5. Toleranțe: (Calitate și mărimi) 

6. Prezentare (Uniformitate și ambalare) 

Federația rusă și „Uniunea Vamală” a adoptat 27 de standarde UNECE pentru fructe și legume 

proaspete, iar Ucraina a adoptat majoritatea standardelor specifice UNECE pentru comerțul cu 

fructe și legume proaspete.  

Standardele UE 

Uniunea Europeană a dezvoltat un sistem similar de standardizare a calității fructelor și 

legumelor comercializate pe teritoriul acesteia. Standardul este, în mare parte compus din 

aceeași parametri ca și cei ai standardelor UNECE.  

Standarde generale 

Majoritate fructelor și legumelor proaspete comercializate pe teritoriul UE trebuie să 

corespundă standardelor generale de marketing. Fructele și legumele „acoperite” de acest 

standard trebuie să corespundă cel puțin standardelor specifice ale UNECE (care sunt uneori 

mai puțin stricte ca cele generale ale UE). Operatorii sunt liberi să aleagă care standard se aplică.  

Standarde specifice 

Diferența este faptul că în cadrul UE există standarde specifice doar pentru 10 specii de fructe 

și legume proaspete: mere, citrice, kiwi, salate verzi și andive cu frunze crețe sau plate, piersici 

și nectarine, pere, căpșune, ardei grași, struguri de masă, roșii.  

Produse scutite de standarde specifice: uneori, fructele și legumele care se regăsesc în lista de 

standarde specifice sunt scutite de prevederile acestor norme, dacă acestea sunt marcate cu 

textele „produse pentru procesare” sau „pentru hrana animalelor”, sau altă formulare 

echivalentă. Decizia de scutire de aplicare a standardelor specifice este luată de către autoritățile 

naționale.  

 

Produse scutite de standarde 

Există și o listă de produse care sunt scutite de prevederile standardelor UE cu privire la 

marketing, printre care cele mai relevante pentru Republica Moldova sunt: alunele decorticate, 

ciupercile ne-cultivate, migdale decorticate, alte nuci (08029085), mix de alte nuci (08135039). 

Verificarea conformității produselor cu standardele de marketing ale UE se face de către o 

autoritate competentă. Pentru o serie de state UE a acceptat certificările emise de autoritățile 

competente ale statelor respective, Republica Moldova, însă, nu se regăsește printre ele. 

  

Notă: 

Până în 2011, Uniunea Europeană dispunea de standarde specifice de marketing pentru 36 

de specii de fructe și legume proaspete, care însă au fost eliminate. Printre aceste produse se 

regăseau caisele, morcovii, castraveții, usturoiul, alunele în coajă, pepenii galbeni, prunele, 

nucile în coajă și pepenii verzi.  
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ELABORAREA STRATEGIEI ȘI PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A 

SECTORULUI DE FRUCTE PROASPETE AL RM 

 

Studiile de piaţă9 arată, că cerinţele şi preferinţele segmentului de sus al pieţelor pentru fructe 

în CSI sunt similare cu cele ale UE, atât din punct de vedere a importatorilor cât şi a 

consumatorilor finali. Consumatorul bogat este puţin sensibil la preţul produsului, dar foarte 

sensibil la calitate, aspectul şi inofensivitatea produsului. Afirmarea inversă este valabilă pentru 

consumatorul cu venituri joase: foarte sensibil la preţ, dar puţin sensibil la aspectul exterior şi 

alte caracteristici de calitate ale produsului. 

Pe pieţele globale se observă o tendinţă puternică de concentrare şi consolidare a comerţului 

horticol, atât la nivel de cumpărători, cât şi de furnizori. Drept rezultat, cerinţele faţă de 

cantitatea şi calitatea consecventă a produselor sunt în creştere, determinând multe companii de 

a introduce metode de procurare care permit administrarea mai eficientă a lanţului de furnizare. 

Importatorii de fructe, au cerinţe similare faţă de furnizori, care se rezumă la următoarele: 

 Produse de calitate înaltă şi consecventă, conform specificaţiilor importatorilor; 

 Livrări stabile şi la timp; 

 Livrări regulate şi onorarea acordurilor cu partenerii de afaceri; 

 Respectarea deplină a specificaţiilor produselor; 

 Ambalare calitativă pentru a reduce deşeurile şi pierderile; 

 Certificarea GlobalGAP pentru produsele proaspete şi HACCP pentru cele prelucrate; 

 Comunicare deschisă. 

Din punct de vedere a calităţii, este o provocare de a depăşi cerinţele minime ale cumpărătorilor 

din UE. Deşi preţul mereu va rămâne un instrument competitiv major, acesta nu este singurul 

instrument de depăşire a concurenţilor. 

Cele mai eficiente schimbări în business se întreprind datorită iniţiativelor întreprinzătorilor, 

când omul de afaceri este pro activ şi îşi construieşte businessul bazându-se pe tendinţele pieţei. 

Mentalitatea agricultorului moldovean are ca bază tradiţii şi lipsa predispunerii spre schimbări. 

Cu o astfel de abordare, competitivitatea sectorului de fructe din Moldova tot timpul rămâne 

mai scăzută, în comparaţie cu liderii pieţei. Agricultura este o ramură foarte importantă pentru 

Republica Moldova ca să fie lăsată să se dezvolte de sine stătător. De aceea, în cazul când 

iniţiativa nu vine din partea producătorului, ea trebuie preluată de către Guvern, asociații şi 

donatori/ proiecte de asistenţă tehnică. Recomandările studiului dat sunt divizate pe aceste două 

categorii de implementatori: 

Intervenţii la nivel regulator 

Eliminarea barierelor comerciale între ţări ale bazinului Mării Negre este imposibilă într-o 

perspectivă apropiată, până când ţările date nu fac parte dintr-o piaţă comună. Cu toate acestea, 

Republica Moldova a semnat acordul Zonei de Liber Comerț cu UE. 

O altă intervenţie la nivel regulator ar fi lansarea ghișeului unic pentru testarea produselor şi 

eliberarea certificatelor necesare pentru export, şi anume, certificatului fitosanitar, sanitar 

(igienic) şi certificatului de conformitate.  

Producerea fragmentată de fructe nu permite producătorilor să optimizeze costurile, beneficiind 

de pe urma economiilor de volum. De asemenea, ofertele consolidate de producţie sunt mai 

                                                             

9 Sursa: Studiile de piaţă ale PDBA/USAID. 
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interesante pentru cumpărătorii mari de peste hotare. Argumentele respective conduc spre 

concluzia că este nevoie de asocierea producătorilor în cooperative de marketing sau în alte 

structuri similare. Cu toate acestea, practica demonstrează că succesul cooperativelor de 

marketing sau „grupuri de producători” cum ele acum se numesc în UE, se bazează, în primul 

rând, pe subsidii de stat, fiindcă este greu de a construi şi de a menţine o astfel de organizaţie 

exclusiv din entuziasm pur. Suspiciunile reciproce şi lipsa de încredere între producători 

frânează procesele de asociere în sectorul de fructe. Ca această situaţie să fie schimbată, statul 

trebuie să subvenţioneze: a) investiţiile capitale în frigidere moderne şi infrastructură de post-

recoltare, făcute de către cooperativele de marketing/ grupurile de producători, cu condiţia 

controlului calităţii şi b) subvenționarea vânzărilor făcute prin cooperative. 

Intervenţii la nivelul donatorilor şi a asistenţei tehnice 

Donatorii externi şi proiectele de asistenţă tehnică trebuie să focuseze ajutorul lor în 

următoarele direcţii: 

 Elaborarea şi distribuirea informației complete, dar într-o formă simplă, referitoare la 

procedurile ce ţin de exportul fructelor din Moldova. 

 Datorită supra-producerii ori a altor factori, apar „perioade de oportunitate”, când o anumită 

producţie poate să fie solicitată la un preţ atractiv pe piețele regionale din vecinătate. 

Deseori, neavând legături strânse şi canale de distribuţie dezvoltate, producătorii din 

Moldova nu cunosc despre astfel de oportunităţi temporare. Drept ajutor în acest sens ar 

servi un sistem de monitorizare a preţurilor pe pieţele angro din regiune. Momentele 

importante care trebuie să fie luate în considerare la elaborarea unui astfel de sistem sunt: 

 Preţurile trebuie să fie colectate şi distribuite zilnic, altfel sistemul îşi pierde valoarea. 

 Preţurile trebuie să fie foarte specifice, adică colectate pentru fructe în funcție de soi, 

calitate şi calibru. Astfel informaţia va fi prea generală şi lipsită de valoare practică. 

 Accesul la astfel de informaţie pentru exportatori trebuie să fie uşor şi accesibil la preţ. 

 De obicei, statele în curs de dezvoltare frecvent se confruntă cu limitări bugetare şi nu pot 

investi suficient în promovarea exporturilor. De aceea, donatorii externi trebuie să asiste la 

organizarea şi cofinanţarea participării producătorilor autohtoni la expoziţii specializate din 

regiune. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Sectorul fructelor are o importanță strategică pentru agricultură. Producția de fructe contribui 

la conservarea mediului, la creșterea economică și generând numeroase locuri de muncă directe 

și indirecte în localitățile rurale. 

Consumul de fructe este recunoscut de nutriționiști ca fiind un mijloc de ameliorare a sănătății 

publice. La nivel mondial, creșterea consumului de fructe reprezintă o prioritate pentru 

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). 

Sectorul de fructe din RM a reușit sporirea calității, dar nu dispunem de toate opțiunile 

concurenților, ceea ce împiedică dezvoltarea cu succes a businessului. Rezultate pozitive 

înregistrate sunt următoarele: 

 Ambalaj din lemn mai atractiv și dispun de ambalaj din carton și linii de producerea a lor 

 Doar 28 linii de ambalare pentru fructe 

 Din totalul volumelor de frigidere (220-230 mii tone) cca. 150-200 mii tone sunt destinate 

păstrării fructelor (în special mere și prune) 

 Tendință pozitivă în plantarea livezilor bazate pe tehnologii intensive și super-intensive, 

ceea ce asigura calitate/competitivitate producției de fructe 

 10 producători dispun de certificat GlobalGAP și se constată un interes sporit în rândul 

producătorilor de fructe pentru accesarea piețelor din UE (30 producători ) 

Sectorul de fructe al Republicii Moldova devine mai organizat și se pot elucida următoarele 

aspecte pozitive obținute în acest domeniu: 

 Asociația națională funcțională Moldova-Fruct și asociații regionale necesită dezvoltate 

 Fenomenul de asociere al producătorilor de fructe în organizație profesionistă este cunoscut 

și membrii Asociației conștientizează rolul ei în raport cu APL/APN, lobarea și promovarea 

eficientă a dezvoltării sectorului și promovarea comerțului 

 Procedura simplificată de recunoaștere a produselor de uz fitosanitar și sorturi de fructe 

omologate în UE este benefică sectorului dat 

 Consolidarea producătorilor în grupuri de producători pentru comercializarea în comun 

 Consolidarea volumelor fructelor de către exportatori și organizarea livrărilor stabile 

 Sinergia slabă în relațiile Asociație - exportator – procesator - producător 

 Tradiții și experiență istorică de producere a fructelor, fonduri disponibile pentru investiții 

și interes sporit din partea businessului 

 Condiții prielnice pentru dezvoltarea agriculturii ecologice 

 Guvernul împreună cu donatorii susțin și înțeleg importanta dezvoltării pomiculturrii ca 

ramură a Agriculturii cu Valoare Înaltă. 

Pentru facilitatrea competitivității fructe,or moldovenești trebuie să fim mai organizați pentru 

a fi văzuți ca parteneri egali, și anume: 

 Ajustarea Fondului de Subvenționare la necesitățile sectorului (Ex.: susţinerea agriculturii 

în UE este efectuată prin trei forme majore: (i) Plăţi directe per hectar (200 Euro/AS în mediu, 

în dependenţă de ţară, an și cultură); (ii) subsidii/compensaţii directe pentru diverse forme de 

investiţii agricole (până la 75% din costurile echipamentului agricol); și (iii) intervenţii în piaţă, 

atunci când PAC garantează procurarea culturilor la un anumit preţ, în cazul scăderii preţurilor 

în perioadă de supraofertă) 
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 Investiții în sectorul cercetare-dezvoltare pentru studierea tehnologiilor avansate de 

producere a fructelor și producerea materialului săditor pomicol 

 Facilitarea accesului producătorilor la soiuri performante de fructe (simplificarea procedurii 

de includerea de noi soiuri în registru) și testarea lor calitativă cu suportul celor mai 

principali actori ai sectorului dat (Institutul de Pomicultură, Pepiniere acreditate, Colegii 

agroindustriale și centre de excelență, Moldova-Fruct – membrii asociației) 

 Competitive joasă datorită tehnologiilor de producere învechite, care generează costuri 

înalte de producere, iar modernizarea și eficientizarea acestora este îngreunată din lipsa 

accesului la servicii profesionale de instruire și asistență la aplicarea tehnologiilor moderne 

și introducere a noilor soiuri de fructe solicitate pe piețele alternative 

 Susținerea activităților de promovare la export 

 

În concluzie la studiu se poate afirma următoarele constatări:  

1. Sectorul de fructe în Republica Moldova necesită modernizare esenţială și continue pentru 

asigurarea dezvoltării durabile şi sporirea competitivităţii fructelor moldoveneşti. Acest 

imperativ trebuie asigurată prin interconectarea cât mai eficientă a tuturor actorilor din 

lanţul valoric. 

2. Legătura ineficientă dintre cele patru variabile – ştiinţa – educaţia – extensiunea - sectorul 

real - împiedică dezvoltarea durabilă a sectorului de fructe şi a agriculturii în general. 

Conexiunea dintre verigile lanţului ce asigură transferul de cunoştinţe şi tehnologii este 

foarte dispersată şi fără un scop bine definit la nivel naţional. Nu există o sinergie sau o 

conlucrare eficientă între instituţii şi organizaţii, care ar facilita sau asigura un mecanism 

eficient şi o bază legală pentru activităţile de transfer de cunoştinţe şi tehnologii. 

3. În baza cercetărilor efectuate, concluzia la care au ajuns autorii acestui studiu este, că cele 

patru constrângeri majore ale sectorului de fructe (mere şi prune) sunt: capitalul uman, 

infrastructura de piaţă, inovare şi competitivitate şi climatul investiţional. 

4. Părţile slabe ale sectorului de fructe din Moldova sunt: problemele de producere şi 

tehnologii învechite, soiuri neadecvate cerinţelor pieţei, dar mai ales problemele ce ţin de 

infrastructura de piaţă nedezvoltată (percepută drept cea mai importantă constrângere 

pentru dezvoltarea business-ului în sectorul de fructe). 

5. Eficienţa actuală scăzută a sectorului de fructe derivă din legătură slabă cu pieţele şi nivelul 

redus de competitivitate a produselor pomicole. Această stare de lucruri este determinată de 

mai multe puncte slabe ale pieţelor inter-conexe, care împreună formează un cerc vicios 

greu de depăşit. 

6. Producerea de fructe (mere şi prune) pentru piaţa „proaspătă” oferă cele mai bune venituri 

producătorilor agricoli. 

7. Dinamica suprafeţelor cultivate cu fructe are tendinţă de reducere lentă, deoarece o bună 

parte din suprafeţe de livadă sunt depăşite după termenul de exploatare şi sunt defrişate 

datorită subvențiilor oferite de guvern (un lucru pozitiv, deoarece vor rămâne livezile 

exploatate).  

8. Un factor important și îmbucurător este faptul, că în majoritatea cazurilor în care fermierii 

decid să planteze o livadă sunt axați pe aplicarea tehnologiilor intensive sau super-intensive 

de plantare a livezilor. 

9. Forma actuală de evidenţă a suprafeţelor cultivate cu livadă nu permite obţinerea unei 

imagini reale a stării de lucruri din sector şi prezintă cifre eronate privind volumele 



Studiul ”Analiza internă și externă a sectorului producerii de fructe în Republica Moldova” 

FARM, Iunie 2018  84 

producţiei globale de fructe şi a randamentului de fructe la o unitate de suprafaţă (dar la 

nivelul producerii pe gama sortimentală lucrurile stau și mai prost). 

10. Ponderea cea mai mare în cantitatea fructelor achiziţionate de către întreprinderile de 

procesare o constituie merele (92%) şi prunele (2%). 

11. În prezent, mai puţin de 10 întreprinderi agricole din Moldova deţin certificarea EurepGAP 

pentru merele în stare proaspătă, care permite accesul (deocamdată teoretic) al acestor 

produse în supermarketele din UE. 

12. Pe pieţele ţintă se observă o tendinţă puternică de concentrare şi consolidare a comerţului 

cu fructe proaspete, atât la nivel de cumpărători, cât şi de furnizori. Drept rezultat, cerinţele 

faţă de cantitatea şi calitatea consecventă a produselor sunt în creştere, determinând multe 

companii să introducă metode de procurare care permit administrarea mai eficientă a 

lanţului de furnizare. 

13. Cercetările efectuate arată că cerinţele şi preferinţele consumatorilor din CSI sunt similare 

cu cele ale UE, atât din punct de vedere a importatorilor, cât şi al consumatorilor finali. 

14. Rolul asociaţiilor profesionale în ramură este unul important, deoarece în mare parte ele 

sunt reprezentative (întrunesc un număr mare de producători, activitatea lor este 

instituţionalizată). Iniţiativele de dialog cu alţi parteneri din cadrul lanţului valoric au loc 

periodic şi ţin de soluţionarea problemelor curente. Ca urmare, ele se bucură de interesul şi 

implicarea producătorilor, iar contribuţia asociaţiilor la formarea politicilor în ramură este 

importantă și apreciată. 

 

În baza analizelor efectuate și informației acumulate, grupul de autori propune următoarele 

recomandări practice pentru îmbunătățirea dezvoltării durabile a sectorului de fructe 

autohton și anume: 

1. Experienţa ţărilor care deţin întâietatea în exporturile de fructe ne demonstrează că în cazul 

Republicii Moldova performanţa producătorilor de fructe poate avea loc numai prin 

asociere profesională şi comercială a producătorilor, susţinută de către stat.  

2. Statul, împreună cu donatorii şi producătorii de fructe, urmează să elaboreze şi să 

implementeze un program de măsuri menit să creeze condiţii favorabile pentru asocierea 

producătorilor în cooperative şi grupuri de marketing, care ar avea un sistem de impozitare, 

un cadru de suport instituţional şi economic speciale în primii 5-10 ani de activitate.  

3. Interesul statului pentru a susţine activitatea asociaţiilor profesionale este crucial. 

Asociaţiile profesionale din ramura producerii fructelor trebuie să asigure un circuit 

informaţional adecvat producătorilor de fructe şi să permită să ofere informații operaționale 

privind situaţia reală din ramură, în comparaţie cu cele furnizate de către instituţiile de stat 

abilitate. 

4. Pentru dezvoltarea eficientă şi durabilă a sectorului de fructe în Republica Moldova este 

necesar să fie introduse tehnologii intensive și super-intensive de cultivare a fructelor. 

5. Producătorii de fructe intervievaţi recunosc importanţa standardelor şi intenţionează să 

implementeze ISO şi GlobalGAP în viitorul apropiat. Potrivit lor, standardele de calitate 

devine o necesitate critică în contextul cerinţelor generale de trasabilitate, care ţin nu doar 

de pieţele exigente ale UE, dar şi de segmentul de top al pieţelor CSI. Statul trebuie să 

includă aceste activităţi în programele naţionale de suport şi de subvenţionare. 

6. Liberalizarea domeniului înregistrării soiurilor pentru producătorii din Moldova, care au 

acces imediat la cele mai noi tehnologii şi, deci, deţin flexibilitatea şi capacitatea necesare 

pentru a participa în lanţurile internaţionale de furnizare şi să concureze cu produsele de 

import pe piaţa internă. Permiterea transferului/importului nerestricţionat al soiurilor de 

puieţi incluse în Catalogul UE al soiurilor de plante este un pas important în această direcţie. 
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7. Aplicarea modelului lanţului valoric în determinarea competitivităţii întreprinderilor 

agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova, ce va permite evidenţierea rolului 

fiecărei verigi al lanţului valoric în sporirea competitivităţii întreprinderilor din cadrul lui. 

8. Aplicarea subvenţionării exporturilor de producţie horticolă, ce va contribui la crearea 

întreprinderilor orientate spre export, influenţînd pozitiv la sporirea competitivităţii 

producţiei horticole şi respectiv la creşterea bunăstării populaţiei. 

9. Crearea fondului pentru competitivitate suplinit cu mijloace băneşti din contul defalcării 

unui procent din suma totală a exporturilor de producţie horticolă, mijloacele financiare 

acumulate de orientat prioritar spre dezvoltarea competitivităţii sectorului dat şi asigurarea 

durabilităţii lui. 

10. Sporirea cooperării dintre producătorii de fructe şi procesatori prin crearea clusterelor 

horticole, ce vor fi „motorul” dezvoltării economice şi inovării, reprezentînd un mijloc de 

colaborare între întreprinderi, instituţii de cercetare, furnizori, clienţi şi competitori 

localizaţi în aceeaşi arie geografică (locală, naţională, internaţională). 

Cercetările şi investigaţiile efectuate în sectorul fructelor la Republicii Moldova ne-au permis 

să conchidem următoarele: 

1. Recomandarea practică – aplicativă pentru exploataţiile agricole mici şi medii constă în 

practicarea agriculturii comerciale, deoarece este unica soluţie de dezvoltare eficientă şi 

durabilă în condiţiile economiei de piaţă. 

2. Agricultorii trebuie să implementeze tehnologii moderne şi să asigure intensivitate la 

cultivarea fructelor – direcţie prioritară pentru a asigura competitivității pe pieţele regionale 

şi cele de export. 

3. Producerea fructelor permite obținerea celor mai înalte profituri şi prezintă un potenţial 

important pentru sporirea veniturilor micilor fermieri și diversificarea surselor de venit în 

spațiul rural. 

4. Important pentru micii producători - sunt absolut necesare identificarea şi promovarea 

metodelor de asociere a producătorilor agricoli pentru irigarea culturilor horticole, 

aprovizionarea cu mijloace de producere și prestarea / beneficierea de servicii agricole în 

comun. 

5. Cooperarea producătorilor se impune la omogenizarea tehnologiilor şi calităţii orientate la 

formarea loturilor în cantităţi industriale şi comercializarea lor la preţuri avantajoase. 

Important pentru soluționarea și dezvoltarea eficientă a sectorului de fructe în Republica 

Moldova sunt necesare de întreprins eforturi comune ale tuturor actorilor care activează sau au 

tangență cu sectorul dat și anume: 

1. Lipsesc informații operative și statistice privind starea sectorului de fructe pentru toate 

lanțurile valorice, ceea ce împiedică procesul decizional și elaborarea corectă a 

politicilor sectoriale 

2. Strategia de dezvoltare a irigării terenurilor agricole, însoțită cu un plan de acțiuni 

privind implementarea acesteia 

3. Elaborarea strategiei de dezvoltare a pomiculturii aplicative și cu recomandări practice 

pentru următorii 10 -15 ani 

4. Trebuie de perfecționat gama sortimentală actuală și de inclus fructe cu perspective 

solicitate pe piețele regionale de comercializare (soiuri ne-omogene și imposibilitatea 

de creare a ofertei consolidate) 

5. Inexistența facilităților pentru post-recoltare cu posibilitatea de a le obține până la darea 

în exploatare a obiectului și a reduce povara investițiilor de pe umerii producătorilor 

(linii de pre-răcire, frigidere pentru păstrare, linii de sortare și ambalare). La asamblarea 

obiectelor capitale ce țin de infrastructura de post-recoltare să beneficiețe de taxa zero 
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la TVA și astfel să fie mai simplu de mobilizat resursele financiare ale fermierului și nu 

de așteptat restituirea de TVA după darea în eploatare (de obicei perioada durează mult) 

6. Ambalaje ne-uniforme, insuficiente (în special în sezon) și lipsa investițiilor în 

marketing 

7. Diversificarea piețelor de desfacere a fructelor pentru a depăși riscurile legate de 

instabilitatea piețelor tradiționale 

8. Producătorii moldoveni cunosc insuficient avantajele comerțului cu rețelele de retail 

regionale din piața tradițională 

9. Exportatorii autohtoni nu au experiența specifică de lucru pe piețe noi (Orientul 

Mijlociu, Africa, Asia), nu cunosc și nu aplică instrumentele financiare care asigură 

exportul pe piața respectivă 

10. Cooperarea producătorilor în vânzări devine un imperativ pentru a menține poziția 

fructelor moldovenești pe piețele tradiționale și pentru a intra pe altele noi. 

În final, grupul de autori consideră un lucru foarte important este unirea eforturilor tuturor 

actorilor din sectorul de fructe într-un platformă comună pentru promovarea intereselor 

cetățenilor privind dezvoltarea comunitară și a sectorului agroalimentar la un nivel mai avansat, 

cu o susținere mult mai mare și numai în cazul conlucrării comune vor reuși să poziționeze 

dialogul public cu autoritățile într-un făgaș mai rezultativ. 
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Anexa 1 

Tabel . Suprafața cultivată cu mere în UE în perioada anilor 2010-2017, mii ha 

Specificare Anii 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

European Union (current)   548.36 558.62 536.77 524.50 538.50 523.70   

Belgium 7.73 7.75 7.14 7.06 7.07 6.87 6.49 6.16 

Bulgaria 5.20 4.90 4.62 4.81 3.95 4.77 4.11 3.97 

Czech Republic 9.03 9.30 9.37 8.98 8.96 8.31 7.49 7.35 

Denmark 1.61 1.56 1.43 1.38 1.38 1.39 1.35 1.28 

Germany 31.76 31.76 31.74 31.74 31.74 31.74 31.74 33.98 

Estonia 0.80 0.90 0.70 0.90 0.90 0.60 0.51 0.69 

Ireland 0.62 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.70 0.70 

Greece 13.52 13.48 12.47 12.95 12.26 11.85 9.94 9.67 

Spain 31.82 31.51 30.79 30.79 30.73 30.72 30.87 30.55 

France 53.98 52.80 51.79 50.68 50.17 49.65 49.65 50.31 

Croatia 6.93 6.55 5.78 5.80 5.94 5.76 5.89 5.80 

Italy 54.47 54.07 54.13 53.01 52.00 52.16 56.16 56.67 

Cyprus 0.75 0.84 0.86 0.63 0.61 0.61 0.53 0.50 

Latvia   2.80 2.50 2.80 2.70 2.40 2.40 3.30 

Lithuania 9.57 10.11 11.83 11.67 11.27 10.68 9.70 9.82 

Luxembourg 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.26 0.27 

Hungary 34.03 33.09 32.04 33.36 33.26 32.80 32.80 32.09 

Malta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Netherlands 8.68 8.27 7.95 7.91 7.85 7.60 7.30 7.00 

Austria 6.05 6.05 6.05 6.97 6.76 6.62 6.67 6.67 

Poland 170.40 183.50 194.70 162.40 163.10 180.40 164.76   

Portugal 12.45 12.54 12.90 13.66 13.85 14.01 14.98 14.79 

Romania 56.37 52.72 55.37 60.28 56.13 55.88 55.53 55.80 

Slovenia 2.77 2.73 2.70 2.64 2.55 2.47 2.42 2.36 

Slovakia 2.12 2.29 2.91 3.65 2.56 2.38 2.31 2.18 

Finland 0.65 0.67 0.59 0.59 0.60 0.63 0.62 0.63 

Sweden 1.42 1.31 1.41 1.26 1.29 1.33 1.54 1.58 

United Kingdom 15.40 16.00 16.00 20.00 16.00 16.00 17.00 16.60 

Iceland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Norway 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.35   

Switzerland         3.86 3.86 3.85 3.81 

Montenegro 0.10 0.16 0.17 0.17 0.13 0.14 0.15   

Albania 3.20 3.45 4.50   3.90 4.00 4.20   

Serbia 22.36 23.05 23.74 23.74 23.74 23.74 23.74 25.13 

Turkey   167.00 175.00 173.00 171.00 171.00 173.00 175.00 

Kosovo 1.70 1.80 1.70 2.00 2.00 2.00 2.10   

Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 
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Tabel . Producția globală de mere în UE, perioada anilor 2010-2017, mii tone 

Specificare Anii 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

European Union (current)   11,844.39 11,098.09 12,076.18 12,895.62 12,767.71 12,539.67   

Belgium 343.98 228.41 220.38 228.92 318.44 284.94 233.72 86.24 

Bulgaria 43.20 40.40 30.94 55.01 54.50 58.42 44.76 44.93 

Czech Republic 99.80 84.59 118.71 121.80 128.29 155.36 125.00 105.28 

Denmark 24.19 26.51 18.73 31.18 35.37 35.65 28.70 20.50 

Germany 834.96 898.45 972.41 803.78 1,115.90 973.46 1,032.91 596.67 

Estonia 0.80 1.20 1.00 2.40 1.20 1.60 2.77 0.96 

Ireland 21.06 20.44 12.10 15.22 19.62 18.79 21.81 21.37 

Greece 239.10 255.80 251.03 282.61 282.45 293.57 291.75 282.00 

Spain 646.26 670.28 481.52 545.98 620.82 598.21 621.16 587.03 

France 2,057.59 2,113.33 1,574.34 2,037.78 1,847.55 1,968.19 1,806.94 1,723.12 

Croatia 89.12 99.68 37.41 107.01 96.70 96.18 44.18 40.00 

Italy 2,204.97 2,411.20 2,048.90 2,216.96 2,473.61 2,487.95 2,455.62 20,051.17 

Cyprus 6.95 7.12 6.84 5.31 4.85 4.88 4.20 4.07 

Latvia   7.50 9.40 14.80 9.60 7.80 9.80 7.50 

Lithuania 29.22 43.53 63.79 56.38 51.97 64.97 57.52 73.36 

Luxembourg 2.65 2.13 1.82 1.93 2.62 2.42 1.51 0.98 

Hungary 496.92 292.81 650.60 591.87 779.85 511.46 485.90 459.61 

Malta 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 

Netherlands 340.00 418.00 281.00 314.00 353.00 335.90 317.40 227.00 

Austria 270.81 302.81 262.11 234.59 310.34 287.60 101.67 185.24 

Poland 1,877.90 2,493.10 2,877.30 3,085.10 3,195.30 3,168.80 3,604.27   

Portugal 212.90 247.23 220.76 287.31 273.72 324.99 254.32 329.37 

Romania 543.78 611.25 453.78 502.95 502.44 465.47 456.90 334.17 

Slovenia 77.29 81.32 55.34 69.57 71.03 83.86 42.74 13.61 

Slovakia 34.17 31.36 44.67 45.95 48.49 46.25 20.72 32.48 

Finland 4.26 5.25 4.81 4.81 5.34 6.03 6.40 6.76 

Sweden 23.47 20.67 23.39 27.42 24.58 25.35 26.82 16.85 

United Kingdom 358.80 430.00 375.00 385.50 268.00 459.60 440.20 446.40 

Iceland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Norway 11.50 8.50 11.00 9.60 13.20 10.80 12.40   

Switzerland         141.69 141.69 135.87 96.48 

Montenegro 2.12 2.65 2.03 2.52 2.66 2.82 1.64   

Republic of Macedonia 121.38 124.55 127.17 112.93 95.68 136.93 101.09 43.08 

Albania 54.60 64.00 71.30   82.10 91.80 101.50   

Serbia 328.62 371.21 243.99 458.41 336.31 355.66 328.37 378.64 

Turkey   2,680.00 2,889.00 3,128.00 2,480.00 2,570.00 2,926.00 3,032.00 

Bosnia and Herzegovina 71.66 75.33 50.02 85.12 44.80 91.47 69.09 52.25 

Kosovo 12.50 13.50 8.10 16.80 18.80 18.40 27.50   

Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 
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Tabel . Suprafața cultivată cu prune în UE în perioada anilor 2010-2017, mii ha 

Specificare Anii 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

European Union (current)  169.56 166.39 162.01 157.36 154.79 152.73  

Belgium 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 

Bulgaria 7.40 7.00 5.83 5.89 4.88 6.83 6.71 6.82 

Czech Republic 1.79 1.96 1.98 1.92 1.91 1.87 1.88 1.76 

Denmark 0.07 0.07 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 

Germany 5.11 5.09 4.36 4.35 4.35 4.34 4.35 4.83 

Estonia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

Ireland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Greece 1.39 1.44 1.50 1.57 1.81 2.05 2.60 2.08 

Spain 16.97 17.09 16.60 16.61 17.00 16.06 15.28 15.20 

France 18.32 17.79 17.45 16.95 16.05 14.97 14.81 15.06 

Croatia 6.56 5.52 5.72 4.80 4.85 5.12 4.83   

Italy 12.77 12.75 12.48 12.41 12.27 11.63 11.57 11.68 

Cyprus 0.51 0.48 0.47 0.51 0.52 0.58 0.45 0.45 

Latvia   0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 

Lithuania 0.72 0.75 0.80 0.82 0.81 0.77 0.73 0.73 

Luxembourg 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 

Hungary 7.25 7.54 7.60 7.66 7.36 7.22 7.22 7.98 

Malta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Netherlands 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.25 0.26 

Austria 0.23 0.24 0.24 0.24 0.19 0.18 0.18 0.19 

Poland 17.90 20.20 19.30 16.50 15.30 13.90 13.39   

Portugal 1.57 1.56 1.64 1.68 1.69 1.79 1.80 1.78 

Romania 69.29 68.20 68.48 68.01 66.55 65.67 65.11 65.67 

Slovenia 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 

Slovakia 0.62 0.60 0.59 0.64 0.52 0.56 0.58 0.52 

Finland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sweden 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 

United Kingdom 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.70 0.60 

Iceland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Norway 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.15 0.40   

Switzerland         0.33 0.33 0.33 0.33 

Montenegro 0.19 0.22 0.23 0.23 0.20 0.23 0.23   

Republic of Macedonia                 

Albania 1.60 1.80 2.80   2.27 2.40 2.50   

Serbia 80.31 78.66 77.95 77.95 77.95 77.95 77.95 72.02 

Turkey   18.00 19.00 20.00 20.00 20.00 21.00 21.00 

Bosnia and Herzegovina                 

Kosovo 1.10 1.10 1.40 1.80 1.40 1.50 1.50   

Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 
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Tabel . Producția globală de prune în UE, perioada anilor 2010-2017, mii tone 

Specificare Anii 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

European Union (current) 1,602.50 1,487.15 1,288.90 1,405.74 1,462.50 1,399.56 1,466.96   

Belgium 0.18 0.18 0.32 0.16 0.20 0.05 0.01 0.02 

Bulgaria 33.60 32.30 22.95 37.64 24.64 36.18 48.63 49.19 

Czech Republic 4.47 6.26 4.06 7.49 6.12 9.12 6.00 4.07 

Denmark 0.07 0.26 0.29 0.28 0.32 0.34 0.36 0.36 

Germany 53.22 64.11 39.84 55.18 63.06 51.43 42.06 26.59 

Estonia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 

Ireland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Greece 15.12 14.67 15.74 23.14 24.09 22.24 23.78 22.00 

Spain 199.67 230.88 210.72 172.35 232.77 217.29 193.60 172.33 

France 248.52 170.73 188.97 167.43 199.59 163.01 216.43 211.03 

Croatia 20.40 24.85 9.93 23.82 5.65 9.07 8.84   

Italy 207.50 191.98 194.34 210.40 214.88 199.94 220.73 206.97 

Cyprus 0.69 0.70 0.85 0.74 0.89 1.73 1.18 1.18 

Latvia 0.00 0.10 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 

Lithuania 0.75 0.97 0.74 0.86 0.87 0.61 0.60 0.30 

Luxembourg 0.13 0.16 0.09 0.16 0.14 0.14 0.01 0.02 

Hungary 70.85 37.34 43.27 48.00 45.12 46.02 42.52 43.68 

Malta 0.05 0.12 0.20 0.14 0.15 0.09 0.06 0.06 

Netherlands 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 6.30 6.50 

Austria 15.76 20.65 14.38 17.83 14.31 16.74 7.78 9.72 

Poland 83.80 91.80 102.50 102.40 106.10 94.90 109.50   

Portugal 15.82 17.39 17.16 15.39 24.18 24.54 26.07 29.52 

Romania 615.70 563.68 412.97 501.03 484.34 485.74 502.20 432.12 

Slovenia 0.32 0.36 0.19 0.34 0.38 0.32 0.33 0.21 

Slovakia 2.30 2.14 2.01 2.51 2.37 2.20 0.49 0.99 

Finland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sweden 0.36 0.54 0.29 0.26 0.25 0.20 0.20 0.15 

United Kingdom 13.20 15.00 7.00 18.00 12.00 11.00 9.20 8.00 

Iceland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Norway 1.60 1.20 1.10 1.50 1.40 0.49 1.80   

Switzerland         4.12 4.12 4.61 3.30 

Montenegro 1.31 2.30 1.66 2.62 1.98 1.26 1.59   

Republic of Macedonia 38.43 35.45 35.44 38.90 33.10 41.48 33.68 17.88 

Albania 26.10 29.60 33.00   33.18 37.50 40.20   

Serbia 328.29 441.88 297.45 568.84 401.45 344.61 463.12 330.58 

Turkey   269.00 300.00 305.00 265.00 280.00 298.00 292.00 

Bosnia and Herzegovina 157.56 157.50 111.01 226.90 74.08 117.47 131.58 74.40 

Kosovo 7.00 7.00 17.50 24.40 23.50 17.50 12.70   

Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 
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Anexa 2 

Suprafața și volumul producerii fructelor în plantațiile multianuale și arbuștilor 

fructiferi în RM 

Specificare UM 
Anii Creștere, 

% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Livezi, nuci și arbuști fructiferi - total 

Suprafața - total mii ha 116.20 118.80 119.50 122.10 122.30 135.56 134.63 132.47 114.0% 

Suprafața pe rod mii ha 94.20 93.80 94.80 89.90 91.80 110.36 110.36 110.58 117.4% 

Volumul producerii mii tone 322.40 378.40 379.80 419.00 497.30 485.48 595.69 608.00 188.6% 

Recolta medie t/ha 3.34 3.97 3.94 4.66 5.34 4.34 5.40 5.50 164.6% 

Fructe sămânțoase 

Suprafața - total mii ha 66.60 66.60 66.00 66.30 59.20 65.32 62.08 60.35 90.6% 

Suprafața pe rod mii ha 58.80 57.30 57.10 55.50 47.00 57.41 55.83 55.38 94.2% 

Volumul producerii mii tone 217.49 278.10 290.50 313.50 376.50 315.98 419.13 438.50 201.6% 

Recolta medie t/ha 3.63 4.82 5.02 5.65 7.94 5.46 7.45 7.92 218.1% 

Mere                     

Suprafața - total mii ha 64.40 64.40 63.90 64.00 55.40 61.09 57.77 56.00 87.0% 

Suprafața pe rod mii ha 57.40 55.80 55.60 53.80 44.50 54.45 52.45 52.00 90.6% 

Volumul producerii mii tone 207.90 268.80 281.80 307.20 370.00 307.66 411.77 430.00 206.8% 

Recolta medie t/ha 3.56 4.78 5.01 5.71 8.25 5.59 7.79 8.27 232.3% 

Pere                     

Suprafața - total mii ha 1.70 1.70 1.70 1.70 2.70 3.07 3.13 3.16 185.9% 

Suprafața pe rod mii ha 1.10 1.10 1.10 1.20 1.70 1.99 2.42 2.48 225.5% 

Volumul producerii mii tone 7.64 7.30 7.00 4.70 5.00 5.98 4.93 6.00 78.5% 

Recolta medie t/ha 6.51 6.23 5.97 3.74 2.76 3.00 2.02 2.42 37.2% 

Gutui                     

Suprafața - total mii ha 0.40 0.50 0.50 0.60 1.10 1.15 1.18 1.19 297.5% 

Suprafața pe rod mii ha 0.30 0.30 0.40 0.40 0.80 0.77 0.86 0.90 300.0% 

Volumul producerii mii tone 1.90 1.90 1.70 1.60 1.50 2.35 2.43 2.50 131.6% 

Recolta medie t/ha 5.64 5.43 4.60 3.56 1.86 2.69 2.53 2.78 49.3% 

Fructe sâmburoase 

Suprafața - total mii ha 39.30 40.00 40.40 41.10 36.20 42.03 42.16 42.52 108.2% 

Suprafața pe rod mii ha 30.40 31.00 32.00 27.60 26.20 35.30 35.79 36.40 119.7% 

Volumul producerii mii tone 91.52 84.80 79.30 91.80 102.30 153.80 153.26 148.50 162.3% 

Recolta medie t/ha 2.90 2.63 2.41 3.33 3.54 4.26 4.18 4.08 140.7% 

Cireșe                     

Suprafața - total mii ha 3.20 3.20 3.20 3.40 3.50 4.07 4.17 4.25 132.8% 

Suprafața pe rod mii ha 2.20 2.40 2.40 2.30 2.50 3.12 3.20 3.50 159.1% 

Volumul producerii mii tone 7.13 8.50 8.60 6.50 7.60 12.36 7.60 9.00 126.2% 

Recolta medie t/ha 3.15 3.44 3.54 2.77 3.08 3.87 2.32 2.57 81.6% 

Vișine                     

Suprafața - total mii ha 3.70 3.70 3.70 3.90 3.30 3.81 3.85 4.00 108.1% 

Suprafața pe rod mii ha 2.90 2.90 3.00 2.70 2.60 3.11 3.17 3.30 113.8% 

Volumul producerii mii tone 11.30 17.40 8.00 2.80 4.50 6.30 4.12 4.50 39.8% 

Recolta medie t/ha 3.72 5.83 2.62 1.03 1.70 2.03 1.29 1.36 36.7% 

Prune                     

Suprafața - total mii ha 22.20 22.80 23.40 23.50 18.80 21.85 22.34 22.50 101.4% 

Suprafața pe rod mii ha 18.30 18.30 18.80 14.80 15.40 18.50 18.98 19.20 104.9% 

Volumul producerii mii tone 53.82 35.00 49.30 55.60 72.80 100.12 99.72 100.00 185.8% 

Recolta medie t/ha 2.85 1.84 2.54 3.64 4.57 5.28 5.12 5.21 182.7% 

Caise                     

Suprafața - total mii ha 2.90 2.90 2.80 3.10 3.50 3.94 3.95 3.97 136.9% 
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Suprafața pe rod mii ha 2.00 2.10 2.00 2.00 2.40 2.97 3.18 3.20 160.0% 

Volumul producerii mii tone 4.74 8.50 5.20 9.90 7.20 10.40 21.54 15.00 316.5% 

Recolta medie t/ha 2.31 4.02 2.44 4.86 2.91 3.45 6.60 4.69 202.9% 

Culturi nucifere 

Suprafața - total mii ha 9.40 11.30 12.30 14.00 24.20 25.22 27.19 26.00 276.6% 

Suprafața pe rod mii ha 4.10 4.60 5.00 6.10 14.30 15.01 15.76 15.90 387.8% 

Volumul producerii mii tone 11.58 14.00 9.10 12.50 13.10 11.04 13.83 11.00 95.0% 

Recolta medie t/ha 2.79 2.99 1.77 2.06 0.88 0.70 0.84 0.69 24.8% 

Arbuști fructiferi și căpșun 

Suprafața - total mii ha 1.00 1.30 1.10 1.10 2.70 2.99 3.10 3.60 360.0% 

Suprafața pe rod mii ha 0.90 1.30 0.90 1.00 2.40 2.64 2.74 2.90 322.2% 

Volumul producerii mii tone 1.80 2.30 1.50 1.70 5.40 4.66 9.47 10.00 555.6% 

Recolta medie t/ha 2.02 1.83 1.73 1.70 2.17 1.76 3.44 3.45 170.7% 

Informația generala pe pomicultură 

Pomic., nuci, pomuşoare mii tone 322.40 378.40 379.80 419.00 497.30 485.48 595.69 608.00   

Fructe sămânțoase mii t 217.49 278.10 290.50 313.50 376.50 315.98 419.13 438.50 201.6% 

Fructe sâmburoase mii t 91.52 84.80 79.30 91.80 102.30 153.80 153.26 148.50 162.3% 

Nuci mii t 11.58 14.00 9.10 12.70 13.10 11.04 13.83 11.00 95.0% 

Arbuști fructiferi / căpșun mii t 1.80 2.30 1.50 1.70 5.40 4.66 9.47 10.00 555.6% 

T O T A L mii t 322.39 379.20 380.40 420.70 497.30 315.98 595.69 608.00 188.6% 

Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 
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Anexa 3 

Prognoza privind producerea de fructe în RM în perioada anilor 2018-2027 

 

Sursa: Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct” 
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Sursa: Asociația producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct” 
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Anexa 4 

Evoluția prețului pentru mere pe luni în Federația Rusă, perioada anilor 2012 - Aprilie 

2018 

Perioada Zona 

Centrală 

Zona Nord-

vest 

Zona de 

Sud 
Zona Ural 

Zona de Est 

îndepărtat 

În mediu 

FR, rub/kg 

Ian 2012 63.23 63.99 53.45 70.81 97.76 64.66 

Feb 2012 62.81 64.22 55.19 70.77 96.97 64.73 

Mart 2012 62.07 63.55 54.86 70.40 96.81 64.32 

Apr 2012 60.92 63.12 53.24 69.76 96.79 63.29 

Mai 2012 60.37 63.27 54.55 70.41 96.24 63.34 

Iun 2012 63.38 66.20 56.96 71.53 96.95 65.77 

Iul 2012 65.93 69.50 57.36 72.25 99.25 67.70 

Aug 2012 63.42 68.61 53.30 72.65 100.82 66.06 

Sep 2012 59.69 64.36 50.70 72.16 101.14 63.45 

Oct 2012 58.89 62.06 47.95 69.93 100.57 61.79 

Noi 2012 59.58 60.85 47.17 69.58 100.31 61.38 

Dec 2012 62.03 61.63 47.75 70.79 100.30 62.54 

Ian 2013 65.14 62.69 48.74 71.84 101.85 64.26 

Feb 2013 65.33 63.11 49.89 71.90 101.11 64.53 

Mart 2013 64.31 63.35 50.57 72.27 100.98 64.23 

Apr 2013 65.09 64.45 51.55 73.19 100.25 65.03 

Mai 2013 67.07 67.15 56.44 75.12 100.93 67.33 

Iun 2013 68.70 69.91 59.41 76.26 100.41 69.26 

Iul 2013 69.23 72.39 57.66 77.10 101.73 69.94 

Aug 2013 67.18 70.51 53.04 76.44 102.90 68.08 

Sep 2013 64.63 66.21 49.02 73.82 104.79 65.44 

Oct 2013 62.55 63.10 47.26 70.64 104.26 63.26 

Noi 2013 62.47 63.41 46.09 69.20 103.60 62.63 

Dec 2013 63.32 64.23 46.65 70.79 103.88 63.26 

Ian 2014 63.19 65.81 48.57 72.02 107.20 63.78 

Feb 2014 64.38 67.09 51.03 73.19 107.37 64.94 

Mart 2014 65.31 67.90 52.63 74.70 108.74 66.00 

Apr 2014 65.75 69.06 52.97 76.90 110.03 66.88 

Mai 2014 65.07 69.36 55.50 77.69 111.86 67.78 

Iun 2014 64.39 69.74 56.62 77.10 113.64 67.95 

Iul 2014 64.89 70.20 57.00 78.49 115.47 68.42 

Aug 2014 64.39 74.26 53.88 79.97 116.25 68.50 

Sep 2014 63.13 73.19 54.41 79.30 117.74 67.89 

Oct 2014 61.31 70.90 54.93 78.59 118.40 67.06 

Noi 2014 65.20 73.75 55.38 80.64 122.71 69.87 

Dec 2014 73.43 81.22 58.21 85.87 133.06 76.70 

Ian 2015 84.67 94.83 69.43 95.62 145.62 87.52 

Feb 2015 87.51 98.78 74.83 100.62 155.59 91.91 

Mart 2015 86.05 97.82 75.66 103.23 160.45 91.52 

Apr 2015 84.19 94.30 74.32 101.54 157.74 89.69 
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Mai 2015 87.11 97.98 80.77 103.57 154.03 93.07 

Iun 2015 86.42 97.76 82.37 103.97 151.29 93.27 

Iul 2015 87.54 100.61 85.58 105.14 150.99 94.81 

Aug 2015 87.16 103.97 79.89 106.56 153.20 93.86 

Sep 2015 84.37 102.48 72.41 105.68 157.12 91.22 

Oct 2015 81.37 98.12 66.83 100.76 154.23 87.26 

Noi 2015 80.83 95.27 65.27 98.37 151.54 85.76 

Dec 2015 82.30 96.70 68.64 100.60 149.26 87.43 

Ian 2016 88.13 102.59 74.39 104.96 149.58 91.75 

Feb 2016 93.25 110.08 79.89 107.39 151.84 96.62 

Mart 2016 95.13 109.85 83.85 110.15 152.23 98.47 

Apr 2016 96.43 110.13 85.93 110.43 148.25 99.24 

Mai 2016 95.86 111.42 90.60 109.46 148.00 100.52 

Iun 2016 95.07 111.05 90.39 110.94 149.59 100.66 

Iul 2016 95.92 111.88 93.35 111.74 151.22 101.14 

Aug 2016 93.39 110.38 83.86 109.12 153.21 96.28 

Sep 2016 84.15 98.69 73.60 102.32 155.12 88.45 

Oct 2016 79.23 90.25 67.28 92.56 151.33 83.44 

Noi 2016 77.68 89.21 65.20 87.99 149.22 81.93 

Dec 2016 76.55 88.88 67.64 87.76 146.15 81.92 

Ian 2017 78.81 90.34 67.57 91.27 142.02 83.18 

Feb 2017 79.52 90.64 68.60 90.49 142.02 83.60 

Mart 2017 79.36 90.75 68.63 91.79 139.96 83.45 

Apr 2017 79.66 91.80 68.58 89.91 138.44 83.61 

Mai 2017 85.21 99.26 77.21 93.84 139.02 89.71 

Iun 2017 103.72 112.50 91.49 107.43 140.05 104.34 

Iul 2017 111.11 119.67 98.09 116.33 141.59 110.99 

Aug 2017 106.12 115.09 83.04 112.84 144.26 104.45 

Sep 2017 95.57 109.88 74.13 105.34 142.97 96.34 

Oct 2017 86.05 96.32 68.47 97.11 141.20 88.22 

Noi 2017 84.38 96.37 67.09 96.77 141.30 86.80 

Dec 2017 87.34 95.43 67.71 100.49 140.31 88.57 

Ian 2018 89.48 100.47 71.59 103.32 139.77 91.42 

Feb 2018 91.25 102.90 74.10 102.91 141.55 93.21 

Mart 2018 96.76 107.47 79.81 105.26 141.80 97.38 

Apr 2018 102.16 113.32 83.60 109.11 143.12 101.55 
Sursa: Statistica Federația Rusă 

 



 

 

Anexa 5 

Suprafața și producția globală a plantașiilor pomicole în întreprinderi agricole și gospodăriițătănești (de fermier) în profil teritorial 

Specificare 

Anii Abateri anul 2017 în 

comparație cu anul 2007 2007 2010 2015 2016 2017 

Supra-

fata 

totala, ha 

Supra-

fata pe 

rod, ha 

Productia 

globala, t 

Supra-

fata 

totala, 

ha 

Supra-

fata pe 

rod, ha 

Productia 

globala, t 

Supra-

fata 

totala, 

ha 

Supra-

fata pe 

rod, ha 

Productia 

globala, t 

Supra-

fata 

totala, 

ha 

Supra-

fata pe 

rod, ha 

Productia 

globala, t 

Supra-

fata 

totala, 

ha 

Supra-

fata pe 

rod, ha 

Productia 

globala, t 

Supra-

fata 

totala, 

ha 

Supra-

fata pe 

rod, ha 

Produc-

tia 

globala, t 

Total plantatii pomicole (total fructe si pomusoare) 

Total - republica 49,287 42,171 146,920.3 53,882 36,447 141,392.1 63,803 45,916 227,838.2 61,539 44,025 264,246.0 64,108 46,739 338,177.2 14,821 4,568 191,257 

Nord 23,241 20,756 87,204.8 26,148 20,315 94,303.4 25,916 19,397 129,425.5 23,522 17,164 124,813.7 25,200 19,427 215,667.0 1,959 -1,329 128,462 

Centru 13,057 10,713 38,912.6 15,331 8,956 23,530.0 17,121 10,162 50,599.6 17,576 10,445 71,609.0 18,287 10,945 72,470.8 5,230 232 33,558 

Sud 8,907 7,284 15,682.5 8,965 5,423 18,203.7 9,401 6,486 30,579.1 8,845 5,953 36,526.9 8,895 5,772 29,877.7 -12 -1,512 14,195 

Fructe samintoase 

Total - republica 33,264 30,379 137,334.1 32,987 26,178 113,714.9 29,599 23,333 159,923.3 26,297 21,198 192,834.8 27,202 22,128 267,734.5 -6,062 -8,251 130,400 

Nord 19,652 17,899 85,177.4 21,454 17,501 88,917.8 20,085 15,654 116,924.4 17,543 14,031 112,083.2 18,456 15,508 198,401.6 -1,196 -2,391 113,224 

Centru 7,955 7,167 36,197.1 7,718 5,854 15,678.2 6,281 5,148 25,712.9 5,871 4,713 42,658.6 5,980 4,597 46,805.6 -1,975 -2,570 10,609 

Sud 3,761 3,586 12,224.5 2,554 2,052 7,665.9 2,103 1,724 8,809.5 1,737 1,441 16,885.5 1,642 1,118 12,282.5 -2,119 -2,468 58 

Meri 

Total - republica 33,041 30,187 137,197.3 32,486 26,060 113,594.7 29,026 23,045 159,194.9 25,671 20,821 191,873.2 26,595 21,684 267,055.4 -6,446 -8,503 129,858 

Nord 19,605 17,865 85,097.8 21,382 17,473 88,870.7 19,978 15,603 116,819.7 17,422 13,940 111,827.2 18,372 15,449 198,262.2 -1,233 -2,416 113,164 

Centru 7,921 7,139 36,167.8 7,406 5,834 15,657.9 5,936 4,973 25,341.4 5,483 4,510 42,160.4 5,561 4,285 46,379.4 -2,360 -2,854 10,212 

Sud 3,662 3,490 12,208.5 2,466 2,008 7,665.9 2,007 1,672 8,601.0 1,647 1,374 16,725.3 1,555 1,062 12,169.0 -2,107 -2,428 -40 

Fructe samburoase 

Total - republica 14,192 11,056 9,298.7 16,253 9,575 27,430.6 18,084 12,544 63,716.9 18,079 12,754 67,727.8 18,936 13,295 65,476.9 4,744 2,239 56,178 

Nord 3,194 2,685 1,870.2 3,589 2,714 5,325.0 3,958 2,710 11,951.7 3,914 2,665 12,454.6 4,193 3,003 16,526.7 999 318 14,657 

Centru 4,241 3,385 2,684.3 5,692 2,990 7,679.3 6,814 4,713 24,605.2 7,108 4,976 28,497.5 7,477 5,222 25,008.8 3,236 1,837 22,325 

Sud 4,653 3,321 3,395.4 5,292 2,903 10,525.4 5,513 4,076 21,652.3 5,107 3,822 19,501.9 5,211 3,710 17,230.1 558 389 13,835 

Pruni 

Total - republica 7,920 6,721 4,849.0 8,884 5,912 20,428.4 10,232 7,033 45,823.0 10,698 7,462 50,058.5 11,107 7,752 45,436.3 3,187 1,031 40,587 

Nord 2,228 1,971 1,262.5 2,420 1,857 4,643.6 2,459 1,863 8,703.0 2,436 1,773 9,513.9 2,488 1,859 12,458.5 260 -112 11,196 

Centru 3,251 2,726 1,972.5 3,893 2,390 6,697.3 4,591 3,197 19,842.9 4,866 3,432 23,227.8 5,088 3,539 18,972.4 1,837 813 17,000 

Sud 1,686 1,413 1,236.1 1,943 1,254 7,091.6 2,493 1,630 14,466.5 2,555 1,755 13,164.5 2,688 1,818 10,208.0 1,002 405 8,972 

Ciresi 
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Total - republica 872 586 610.3 1,384 671 690.6 1,953 1,153 4,625.8 2,030 1,201 3,461.0 2,199 1,472 6,839.9 1,327 886 6,230 

Nord 461 309 379.8 599 443 442.4 776 475 1,736.9 784 466 1,039.1 962 612 2,547.7 501 303 2,168 

Centru 201 129 131.5 558 131 153.2 826 518 2,309.1 885 577 1,806.1 877 658 3,065.6 676 529 2,934 

Sud 91 64 42.5 169 52 57.4 252 110 445.5 280 109 442.7 241 145 945.6 150 81 903 

Caisi 

Total - republica 746 481 35.0 958 437 819.9 1,329 656 2,062.1 1,309 815 4,476.7 1,485 992 2,903.4 739 511 2,868 

Nord 132 72 9.5 212 97 138.2 353 151 930.3 361 221 1,324.4 409 311 1,000.9 277 239 991 

Centru 226 138 16.0 369 126 184.5 525 323 839.8 536 320 1,899.7 600 353 977.3 374 215 961 

Sud 318 205 1.0 289 167 355.1 300 137 61.9 228 145 746.2 278 190 530.0 -40 -15 529 

Sursa: Biroul Național de Statistică și MADRM 

 

 

Anexa 6 

Analiza importului de mere pentru Egipt și India și posibilități de comercializare în aceste țări 

 
Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

 

Analiza importului de sâmburoase pentru Europa și posibilități de comercializare în aceste țări 

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

Mere (stare proaspătă) Egypt 30,659,294 58,080,970 0.528 121,299,763 122,878,229 0.987 209,943,998 193,692,024 1.084 237,800,027 246,807,616 0.964 218,363,186 210,812,178 1.036

Mere (stare proaspătă) India 21,218,681 33,587,089 0.632 94,048,650 256,234,662 0.367 448,928,882 434,449,206 1.033 329,146,881 353,593,762 0.931 194,844,539 204,322,546 0.954

Specificare Țara

2005 2010 20172015 2016
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Sursa: UN Comtrade - official international trade statistics 

 

 

 

Anexa 7 

Cerințe specifice pentru produse pe diferite piețe, conform standardelor UNECE sau UE, după caz 

Mere 

 CSI UE ORIENTUL MIJLOCIU AFRICA DE NORD ASIA 

Cerințe față de calitate 

 

Este recomandată 

producătorilor și 

exportatorilor din 

Calitatea „Extra”  

Poate fi livrată la rețele 

comerciale selecte, cum 

sunt „Azbuka Vkusa”, 

„Lenta” sau „Carrefour”.  

Calitatea „Extra”  

Este foarte solicitată în 

țările vestice și nordice ale 

uniunii. De asemenea, 

unele rețele comerciale 

Calitatea „Extra” 

Fructe destinate localnicilor 

și turiștilor sau vizitatorilor 

„înstăriți”. Sunt 

comercializate prin rețele 

Calitatea „Extra” 

Cantități limitate care sunt 

livrate deja de către 

producătorii europeni. 

Segmentul HoReCa din 

Calitatea „Extra” 

Este solicitată în orașele 

mari cum sunt Hong Kong 

sau Shanhai. Concurența 

sporită și dificultățile 

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)
Preț mediu 1 

kg, USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 

1 kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

Suma 

comerțului, 

USD

Volum, (kg)

Preț 

mediu 1 

kg, 

USD/kg

809 - sâmburoase total Germany 527,497,000 469,354,100 1.124 630,237,488 409,108,800 1.541 647,770,969 472,912,585 1.370 711,302,040 473,759,838 1.501 761,842,750 520,033,135 1.465

809 - sâmburoase total Poland 61,327,442 86,562,007 0.708 106,410,684 105,574,594 1.008 104,967,814 121,947,336 0.861 102,764,359 109,587,980 0.938 162,104,268 178,510,142 0.908

809 - sâmburoase total Romania 10,026,784 35,173,109 0.285 10,876,541 16,745,379 0.650 35,254,939 55,709,581 0.633 41,470,819 58,623,880 0.707 55,085,261 81,385,348 0.677

80910 - caise total Germany 75,046,000 54,976,000 1.365 94,092,921 45,701,900 2.059 109,718,225 59,615,460 1.840 109,062,007 56,810,451 1.920 108,803,116 69,999,559 1.554

80910 - caise total Poland 4,913,574 4,482,417 1.096 5,648,943 3,793,144 1.489 7,943,001 5,461,212 1.454 7,058,093 5,068,808 1.392 13,675,031 12,454,481 1.098

80910 - caise total Romania 644,542 2,148,294 0.300 768,986 1,369,074 0.562 3,354,942 3,122,846 1.074 4,564,313 4,591,583 0.994 7,457,503 9,292,891 0.802

80920 - cireșe total Germany 101,479,000 48,672,200 2.085 89,202,861 38,919,300 2.292

80920 - cireșe total Poland 795,803 1,106,485 0.719 2,798,590 1,818,222 1.539

80920 - cireșe total Romania 59,239 184,573 0.321 518,661 480,375 1.080

80940 - prune total Germany 60,213,000 60,607,200 0.993 61,178,086 49,088,100 1.246 56,022,681 46,586,653 1.203 66,346,967 56,234,123 1.180 75,095,354 60,461,758 1.242

80940 - prune total Poland 1,537,192 1,997,201 0.770 6,822,102 8,048,231 0.848 10,341,206 10,148,691 1.019 9,911,892 9,752,221 1.016 29,224,164 36,346,486 0.804

80940 - prune total Romania 128,809 335,179 0.384 435,147 354,641 1.227 2,921,802 5,872,135 0.498 3,883,512 6,927,425 0.561 6,273,144 9,473,280 0.662

2017

Specificare Țara

2005 2010 2015 2016
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 CSI UE ORIENTUL MIJLOCIU AFRICA DE NORD ASIA 

Republica Moldova să se 

orienteze către piețele 

unde sunt solicitate mere 

de calitatea „I” și calitatea 

„II”. Acei producători 

care pot furniza mere de 

calitate „Extra”, sunt 

încurajați să exporte pe 

piețele Nord Europene, pe 

segmentul premium al 

Federației Ruse sau al 

Asiei, precum și pe piața 

Orientului Mijlociu 

(Emiratele Arabe Unite, 

Arabia Saudită, Qatar). 

 

Calitatea „I” 

Se livrează la rețele cum 

sunt cele din grupul „X5” 

sau „Magnit”, cu 

răspândire atât în orașele 

mari cât și în regiunile 

mai îndepărtate ale 

Federației Ruse. De 

asemenea se pot 

comercializa la piețele en-

gros din marile orașe.  

 

Calitatea „II” 

Se acceptă pentru 

comercializare în piețele 

en-gros sau în rețele de 

comerț regionale. Uneori 

sunt livrate la instituții de 

stat, cum sunt armata sau 

instituții școlare. 

central și est-europene le 

solicită, însă prețul este 

mai sensibil și 

consumatorii preferă 

produsele mai ieftine. 

 

Calitatea „I” 

Este cel mai răspândit nivel 

de calitate în majoritatea 

țărilor EU.  

 

Calitatea „II” 

Se acceptă sporadic în 

piețe deschise sau în rețele 

regionale din centrul și 

estul EU.  

internaționale sau locale. De 

asemenea, sunt distribuite 

segmentului HoReCa 

 

Calitatea „I” 

Se comercializează în 

rețelele mici sau la piața 

deschisă și sunt adresate 

muncitorilor migranți sau 

păturilor sociale mai 

vulnerabile. De asemenea 

pot fi utilizate pentru 

stoarcerea sucurilor „fresh”.   

 

Calitatea „II” 

Nu sunt acceptate, nici 

pentru procesare. 

regiunile turistice poate 

constitui o piață (prin 

intermediul distribuitorilor 

locali).  

 

Calitatea „I” 

Se vând în rețelele 

comerciale sau la piața 

deschisă și sunt adresate 

localnicilor.   

 

Calitatea „II” 

Se vând în rețelele 

comerciale sau la piața 

deschisă și sunt adresate 

localnicilor. 

logistice limitează accesul 

producătorilor moldoveni pe 

aceste piețe.  

 

Calitatea „I” 

Pe piețele Kazahstanului, 

Iraqului sau a Indiei. Prin 

prevederile cu privire la 

calibrul fructelor, în piețele 

sud asiatice cum sunt India 

sau Bangladesh, sunt 

solicitate și apreciate 

fructele de calibru mai mic, 

de aproximativ de 50 – 65 

mm.  

 

Calitatea „II” 

Costurile de ambalare și 

transportare fac comerțul cu 

mere de calitatea „II” ne-

rentabil. Este recomandată 

evitarea expedierii de mere 

de calitatea „II” pe piețele 

îndepărtate.  

Tipuri de ambalaje 

 

Faptul că ambalajele ne-

specifice  sunt de cele mai 

multe ori ne-disponibile 

pe piață, exportatorii din 

Moldova ezită să exporte 

pe piețe care nu acceptă 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru merele 

comercializate în rețele de 

retail. Merele pot fi 

plasate pe alveole sau nu. 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru merele 

comercializate în rețele de 

retail. Merele pot fi plasate 

pe alveole sau nu. Sunt 

 

 

Cutii din carton de tip 

telescop, în care se 

ambalează cantitatea netă de 

18 kg de mere, amplasate în 

4 sau 5 rânduri în alveole.  

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru merele 

comercializate în rețele de 

retail. Merele pot fi plasate 

pe alveole sau nu. Cantitatea 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru merele 

comercializate în rețele de 

retail. Merele pot fi plasate 

pe alveole sau nu. Sunt 
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ambalajele utilizate în 

mod standard.  

Este necesară elaborarea 

de modele de cutii din 

carton specifice 

comerțului modern:  

- Cutie telescopică 

standard de 18 kg net; 

- Cutie telescopică 

compact de 18 kg net; 

- Cutii de tip deschis de 3 

și 6 kg; 

Desenele tehnice pentru 

aceste tipuri de cutii sunt 

deținute deja de către 

marii producători de 

ambalaje din carton. Este 

nevoie de elaborarea 

designului estetic al 

cutiilor și fabricarea 

matricelor de imprimare.  

Cantitatea netă de fructe, 

în dependență de soi, 

poate varia de la 13 la 15 

kg net. 

 

Lăzi din lemn, utilizate 

în general pentru 

comerțul în piețele agro-

alimentare. Acestea însă 

sunt înlocuite tot mai 

mult de ambalajele din 

carton.  

 

Caserole a câte 4 sau 6 

mere uniforme. 

utilizate ambalaje de 

diferite dimensiuni, de la 3 

kg și 6 kg pentru merele de 

calitate „Premium”, până la 

13 kg pentru merele de 

calitatea „I”.  

 

Lăzi din lemn sunt foarte 

rar utilizate și de obicei de 

către producători locali. 

Importul în lăzi de lemn 

este foarte dificil.  

 

Caserole a câte 4 sau 6 

mere uniforme.  

 

Pungi brandate, care ar 

conține de la 1 la 3 kg de 

mere.  

 

Lăzi din lemn nu sunt 

acceptate. 

 

Caserole a câte 4 sau 6 mere 

uniforme. 

netă de fructe, în dependență 

de soi, poate varia de la 13 la 

15 kg net. 

 

Lăzi din lemn, utilizate în 

general pentru comerțul în 

piețele agro-alimentare. 

Acestea însă sunt înlocuite 

tot mai mult de ambalajele 

din carton. 

 

Cutii din carton de tip 

telescop, în care se 

ambalează cantitatea netă de 

18 kg de mere, amplasate în 

4 sau 5 rânduri în alveole.  

utilizate ambalaje de diferite 

dimensiuni, de la 3 kg și 6 

kg pentru merele de calitate 

„Premium”, până la 13 kg 

pentru merele de calitatea 

„I”.  

 

Cutii din carton de tip 

telescop, în care se 

ambalează cantitatea netă de 

18 kg de mere, amplasate în 

4 sau 5 rânduri în alveole. Se 

utilizează pentru 

transportarea pe cale 

maritimă, în containere 

frigorifice.  

 

Caserole a câte 4 sau 6 mere 

uniforme. 

Logistica Transport terestru 

Efectuat de un număr 

mare de companii din 

Republica Moldova sau 

Federația Rusă. De obicei 

camioanele sunt ușor de 

găsit prin intermediul 

brokerilor sau dacă 

exportatorul are un 

contract de prestări 

servicii cu transportatorul.  

Transport terestru 

Efectuat de un număr mare 

de companii din Republica 

Moldova sau Uniunea 

Europeană. De obicei 

camioanele sunt ușor de 

găsit prin intermediul 

brokerilor sau dacă 

exportatorul are un contract 

de prestări servicii cu 

transportatorul. 

Transport cu containere 

maritime, prin intermediul 

porturilor Giurgiulești, 

Odessa sau Constanța. 

Presupune livrarea 

containerelor din port la 

depozitul exportatorului, 

încărcarea acestuia și 

livrarea înapoi în port, unde 

containerul este conectat la o 

sursă de energie electrică 

pentru păstrarea regimului 

de temperatură, până la 

încărcarea pe navă, unde 

Transport cu containere 

maritime, prin intermediul 

porturilor Giurgiulești, 

Odessa sau Constanța. 

Presupune livrarea 

containerelor din port la 

depozitul exportatorului, 

încărcarea acestuia și 

livrarea înapoi în port, unde 

containerul este conectat la o 

sursă de energie electrică 

pentru păstrarea regimului 

de temperatură, până la 

încărcarea pe navă, unde 

Transport cu containere 

maritime, prin intermediul 

porturilor Giurgiulești, 

Odessa sau Constanța. 

Presupune livrarea 

containerelor din port la 

depozitul exportatorului, 

încărcarea acestuia și 

livrarea înapoi în port, unde 

containerul este conectat la o 

sursă de energie electrică 

pentru păstrarea regimului 

de temperatură, până la 

încărcarea pe navă, unde 
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iarăși este conectat la sursa 

de energie pentru menținerea 

temperaturii optime de 

transportare.  

 

Din Republica Moldova 

transportul poate dura până 

la 35 de zile, în dependență 

de portul de destinație, ziua 

livrării și condițiile 

meteorologice pe 

mare/ocean.  

 

Containerele pot fi 

contractate direct de la 

operator sau prin intermediul 

companiilor specializate – 

brokerilor.  

iarăși este conectat la sursa 

de energie pentru menținerea 

temperaturii optime de 

transportare.  

 

Din Republica Moldova 

transportul poate dura până 

la 20-25 de zile, în 

dependență de portul de 

destinație, ziua livrării și 

condițiile meteorologice pe 

mare/ocean.  

 

Containerele pot fi 

contractate direct de la 

operator sau prin intermediul 

companiilor specializate – 

brokerilor. 

iarăși este conectat la sursa 

de energie pentru menținerea 

temperaturii optime de 

transportare.  

 

Din Republica Moldova 

transportul poate dura până 

la 30 - 45 de zile, în 

dependență de portul de 

destinație, ziua livrării și 

condițiile meteorologice pe 

mare/ocean.  

 

Containerele pot fi 

contractate direct de la 

operator sau prin intermediul 

companiilor specializate – 

brokerilor. 

Certificate - Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat Global GAP 

- Certificat ISO pentru 

casele de ambalare 

- Certificat cu privire la 

responsabilitatea 

socială (Global GAP 

GRASP sau BSCI) 

- BRC pentru piața UK 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificatele Global 

GAP, ISO și de 

responsabilitate socială 

reprezintă un avantaj 

pentru accesul în 

rețelele internaționale 

active pe piața 

Orientului Mijlociu.  

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat Global GAP 

și certificat ISO pentru 

casele de ambalare 

pentru accesul pe 

segmentul premium. 

Rețele - Rețelele federale 

- Rețelele regionale 

- Piețele agro-

alimentare 

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-

alimentare 

- Principalii cumpărătorii 

sunt rețelele mari 

internaționale și 

distribuitorii, care 

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-alimentare 

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-alimentare 
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- Magazinele mici care 

se aprovizionează de 

la piața agro-

alimentară en-gros 

- Magazinele etnice 

- HORECA 

- Este în ascensiune 

serviciul de livrare a 

produselor la 

domiciliu, fie de 

companii specializate 

sau de către retaileri, 

care au deschis 

departamente 

specializate în acest 

serviciu. 

livrează atât rețelelor 

mari, cât și magazinelor 

mici și segmentului 

HORECA.  

- Magazinele mici care se 

aprovizionează de la 

piața agro-alimentară 

en-gros 

- HORECA 

- Magazinele mici care se 

aprovizionează de la 

piața agro-alimentară 

en-gros 

- HORECA 

Soiuri Toate soiurile care se 

cultivă în Republica 

Moldova. Preferințele 

consumatorilor pot varia 

de la an la an. 

Cerere sporită pentru 

soiurile „noi”, precum și 

pentru soiurile de club. În 

Europa de vest se 

comercializează soiuri cum 

sunt Gala, Golden, Granny 

Smith, Jonagold și clone 

ale acestuia, Red. 

- Golden 

- Gala 

- Granny Smith 

- Red 

- Soiuri de club 

Toate soiurile, însă 

preferință au soiurile 

comercializate de 

competitorii europeni și 

americani.  

- Golden 

- Gala 

- Granny Smith 

- Red 

- Soiuri de club 

Specific de lucru Pentru piețele CSI se 

practică oferta ExWorks 

sau livrat la destinație 

(CIF).  

Doar ofertă CIF. Nu se 

obișnuiește plata în avans.  

Doar ofertă CIF.  

Nu se obișnuiește plata în 

avans. 

Cantitatea netă în cutie nu 

trebuie să fie mai mică de 18 

kg, iar dacă este mai mare, 

va fi considerată cantitatea 

de 18 kg.  
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Prune 

Se recomandă acordarea atenției sporite pieței UE și a Asiei Centrale.  

 CSI UE 
ORIENTUL 

MIJLOCIU 
AFRICA DE NORD ASIA 

Cerințe față de calitate 

 

Dezvoltarea ambalajelor 

din carton hidrofob, 

pentru a evita recoltarea 

în lăzi din lemn și re-

ambalarea la momentul 

comercializării.  

Calitatea „Extra”  

Poate fi livrată la rețele 

comerciale selecte, cum 

sunt „Azbuka Vkusa”, 

„Lenta” sau „Carrefour”. 

 

Calitatea „I” 

Se livrează la rețele cum 

sunt cele din grupul „X5” 

sau „Magnit”, cu 

răspândire atât în orașele 

mari cât și în regiunile 

mai îndepărtate ale 

Federației Ruse. De 

asemenea se pot 

comercializa la piețele en-

gros din marile orașe.  

 

Calitatea „II” 

Pentru comercializare în 

piețele agro-alimentare. 

Calitatea „Extra”  

Este foarte solicitată în țările 

central europene și în vest. De 

asemenea, poate fi un produse 

interesant pentru țările nordice, 

cu condiția ambalării 

corespunzător. 

 

Calitatea „I” 

Este cel mai răspândit nivel de 

calitate în majoritatea țărilor 

EU. Poate fi destinat și 

utilizării în industria 

alimentară și în segmentul 

„Ready to eat”. 

 

Calitatea „II” 

Nu se acceptă.  

Calitatea „Extra” 

Transportare limitată pe 

care aeriană. Soiurile 

comercializate de 

producătorii moldoveni 

nu sunt foarte populare în 

zonă, astfel încât este 

nevoie de formare a 

pieței. Se recomandă 

colaborarea cu un 

distribuitor local. 

Calitatea „Extra” 

Cantități limitate  

 

Calitatea „I” 

Având în vedere timpul de 

transportarea relativ scurt, 

comercializarea pe această 

piață este de perspectivă. 

Calitatea „Extra” 

 

 

Calitatea „I” 

Pe piețele Kazahstanului, 

Iraqului sau a altor țări 

central asiatice. 

Tipuri de ambalaje 

 

Se recomandă dezvoltarea 

ambalajelor alternative  

din carton precum și a 

soluțiilor de ambalare și 

livrare a prunelor în 

 

 

Lăzi din lemn, utilizate 

în general pentru 

comerțul în piețele agro-

alimentare. Acestea însă 

sunt înlocuite tot mai 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru prunele 

comercializate în rețele de 

retail. Prunele pot fi „vărsate” 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru prunele 

comercializate în rețele de 

retail. Prunele pot fi 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru prunele 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru prunele 
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 CSI UE 
ORIENTUL 

MIJLOCIU 
AFRICA DE NORD ASIA 

caserole sau, pentru 

soiurile cu formă 

specifică mai rotundă, în 

caserole. 

mult de ambalajele din 

carton.  

în cutii sau plasate în caserole 

a câte 500 g sau 1kg.   

 

Lăzi din lemn sunt foarte 

utilizate pentru exportul pe 

piețele Europei centrale și de 

Est. Se acceptă și în țările 

vestice, limitat. și de obicei de 

către producători locali. 

Importul în lăzi de lemn este 

foarte dificil.  

„vărsate” în cutii sau 

plasate în caserole a câte 

500 g sau 1kg.  

comercializate în rețele de 

retail. 

 

Lăzi din lemn 

comercializate în rețele de 

retail. 

 

Lăzi din lemn  

Logistica Transport terestru 

Efectuat de un număr 

mare de companii din 

Republica Moldova sau 

Federația Rusă. De obicei 

camioanele sunt ușor de 

găsit prin intermediul 

brokerilor sau dacă 

exportatorul are un 

contract de prestări 

servicii cu transportatorul.  

Transport terestru 

Efectuat de un număr mare de 

companii din Republica 

Moldova sau Uniunea 

Europeană. De obicei 

camioanele sunt ușor de găsit 

prin intermediul brokerilor sau 

dacă exportatorul are un 

contract de prestări servicii cu 

transportatorul. 

Transport avia pentru 

număr limitat de 

cantități 

Eventual ca produse 

secundare în 

eventualitatea dezvoltării 

relațiilor comerciale cu 

alte produse. În cazul în 

care produsele vor fi 

primite pozitiv de către 

comercianți și 

consumatori, pot fi 

efectuate livrări în 

containere maritime sau 

cu curse cargo charter 

aerian.  

 

Conexiunile avia pot fi 

identificate prin 

intermediul companiilor 

specializate în brokeraj de 

transport avia.   

Transport cu containere 

maritime, prin intermediul 

porturilor Giurgiulești, 

Odessa sau Constanța. 

Presupune livrarea 

containerelor din port la 

depozitul exportatorului, 

încărcarea acestuia și 

livrarea înapoi în port, unde 

containerul este conectat la 

o sursă de energie electrică 

pentru păstrarea regimului 

de temperatură, până la 

încărcarea pe navă, unde 

iarăși este conectat la sursa 

de energie pentru 

menținerea temperaturii 

optime de transportare.  

 

Din Republica Moldova 

transportul poate dura până 

la 20-25 de zile, în 

dependență de portul de 

Transport terestru 

Către companiile din țările 

Asiei Centrale.  
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 CSI UE 
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destinație, ziua livrării și 

condițiile meteorologice pe 

mare/ocean.  

 

Containerele pot fi 

contractate direct de la 

operator sau prin 

intermediul companiilor 

specializate – brokerilor. 

Certificate - Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat Global GAP 

- Certificat ISO pentru 

casele de ambalare 

- Certificat cu privire la 

responsabilitatea socială 

(Global GAP GRASP sau 

BSCI) 

- BRC pentru piața UK 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificatele Global 

GAP, ISO și de 

responsabilitate 

socială reprezintă un 

avantaj pentru 

accesul în rețelele 

internaționale active 

pe piața Orientului 

Mijlociu.  

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat Global GAP 

și certificat ISO pentru 

casele de ambalare 

pentru accesul pe 

segmentul premium. 

Rețele - Rețelele federale 

- Rețelele regionale 

- Piețele agro-

alimentare 

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-alimentare 

- Magazinele mici care se 

aprovizionează de la piața 

agro-alimentară en-gros 

- Magazinele etnice 

- HORECA 

- Este în ascensiune 

serviciul de livrare a 

produselor la domiciliu, 

fie de companii 

specializate sau de către 

- Principalii 

cumpărătorii sunt 

rețelele mari 

internaționale și 

distribuitorii, care 

livrează atât rețelelor 

mari, cât și 

magazinelor mici și 

segmentului 

HORECA.  

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-alimentare 

- Magazinele mici care 

se aprovizionează de la 

piața agro-alimentară 

en-gros 

- HORECA 

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-alimentare 

- Magazinele mici care se 

aprovizionează de la 

piața agro-alimentară 

en-gros 

- HORECA 
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retaileri, care au deschis 

departamente specializate 

în acest serviciu.  

Soiuri Toate soiurile care se 

cultivă în Republica 

Moldova. Preferințele 

consumatorilor pot varia 

de la an la an.  

- Stanley  

- Prezident 

- Chino - japoneze 

- Chino – japoneze 

- Eventual Stanley sau 

Prezident 

Toate soiurile care se 

cultivă în Republica 

Moldova.   

- Chino – japoneze 

- Eventual Stanley sau 

Prezident 

 

Caise 

Caisele sunt produse competitive pe majoritatea piețelor, în special dacă calitatea acestora este „Extra” sau „I”.  

 CSI UE 
ORIENTUL 

MIJLOCIU 
AFRICA DE NORD ASIA 

Cerințe față de calitate Calitatea „Extra”  

Poate fi livrată la rețele 

comerciale selecte, cum 

sunt „Azbuka Vkusa”, 

„Lenta” sau „Carrefour”.  

 

Calitatea „I” 

Se livrează la rețele cum 

sunt cele din grupul „X5” 

sau „Magnit”, cu 

răspândire atât în orașele 

mari cât și în regiunile 

mai îndepărtate ale 

Federației Ruse. De 

asemenea se pot 

comercializa la piețele en-

gros din marile orașe.  

Calitatea „Extra”  

Este foarte solicitată în țările 

central europene și în vest. De 

asemenea, poate fi un produse 

interesant pentru țările nordice, 

cu condiția ambalării 

corespunzător. 

 

Calitatea „I” 

Este cel mai răspândit nivel de 

calitate în majoritatea țărilor 

EU. Poate fi destinat și 

utilizării în industria 

alimentară și în segmentul 

„Ready to eat”.  

 

Calitatea „Extra” 

Transportare limitată pe 

care aeriană. Soiurile 

comercializate de 

producătorii moldoveni 

nu sunt foarte populare în 

zonă, astfel încât este 

nevoie de formare a 

pieței. Se recomandă 

colaborarea cu un 

distribuitor local.  

Calitatea „Extra” 

Cantități limitate  

 

Calitatea „I” 

Având în vedere timpul de 

transportarea relativ scurt, 

comercializarea pe această 

piață este de perspectivă.  

Calitatea „Extra” 

 

 

Calitatea „I” 

Pe piețele Kazahstanului, 

Irakului sau a altor țări 

central asiatice.  
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 CSI UE 
ORIENTUL 

MIJLOCIU 
AFRICA DE NORD ASIA 

 

Calitatea „II” 

Pentru comercializare în 

piețele agro-alimentare. 

Calitatea „II” 

Nu se acceptă.  

Tipuri de ambalaje 

 

Se recomandă dezvoltarea 

ambalajelor alternative  

din carton precum și a 

soluțiilor de ambalare și 

livrare a caiselor în 

caserole. 

 

 

Lăzi din lemn, utilizate 

în general pentru 

comerțul în piețele agro-

alimentare. Acestea însă 

sunt înlocuite tot mai 

mult de ambalajele din 

carton.  

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru caisele 

comercializate în rețele de 

retail. Fructele pot fi „vărsate” 

în cutii sau plasate în caserole 

a câte 500 g sau 1kg.   

 

Lăzi din lemn sunt utilizate 

pentru exportul pe piețele 

Europei centrale și de Est. Se 

acceptă și în țările vestice, 

limitat. și de obicei de către 

producători locali. Importul în 

lăzi de lemn este foarte dificil.  

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru caisele 

comercializate în rețele de 

retail. Fructele pot fi 

„vărsate” în cutii sau 

plasate în caserole a câte 

500 g sau 1kg. Ambalaje 

a câte 5 kg. 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru caisele 

comercializate în rețele de 

retail. 

 

Lăzi din lemn 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru caisele 

comercializate în rețele de 

retail. 

 

Lăzi din lemn  

Logistica Transport terestru 

Efectuat de un număr 

mare de companii din 

Republica Moldova sau 

Federația Rusă. De obicei 

camioanele sunt ușor de 

găsit prin intermediul 

brokerilor sau dacă 

exportatorul are un 

Transport terestru 

Efectuat de un număr mare de 

companii din Republica 

Moldova sau Uniunea 

Europeană. De obicei 

camioanele sunt ușor de găsit 

prin intermediul brokerilor sau 

dacă exportatorul are un 

contract de prestări servicii cu 

transportatorul. 

Transport avia pentru 

număr limitat de 

cantități 

Eventual ca produse 

secundare în 

eventualitatea dezvoltării 

relațiilor comerciale cu 

alte produse. În cazul în 

care produsele vor fi 

primite pozitiv de către 

Transport cu containere 

maritime, prin intermediul 

porturilor Giurgiulești, 

Odessa sau Constanța. 

Presupune livrarea 

containerelor din port la 

depozitul exportatorului, 

încărcarea acestuia și 

livrarea înapoi în port, unde 

containerul este conectat la 

o sursă de energie electrică 

Transport terestru 

Către companiile din țările 

Asiei Centrale.  
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contract de prestări 

servicii cu transportatorul.  

comercianți și 

consumatori, pot fi 

efectuate livrări în 

containere maritime sau 

cu curse cargo charter 

aerian.  

 

Conexiunile avia pot fi 

identificate prin 

intermediul companiilor 

specializate în brokeraj de 

transport avia.   

pentru păstrarea regimului 

de temperatură, până la 

încărcarea pe navă, unde 

iarăși este conectat la sursa 

de energie pentru 

menținerea temperaturii 

optime de transportare.  

 

Din Republica Moldova 

transportul poate dura până 

la 20-25 de zile, în 

dependență de portul de 

destinație, ziua livrării și 

condițiile meteorologice pe 

mare/ocean.  

 

Containerele pot fi 

contractate direct de la 

operator sau prin 

intermediul companiilor 

specializate – brokerilor. 

Certificate - Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat Global GAP 

- Certificat ISO pentru 

casele de ambalare 

- Certificat cu privire la 

responsabilitatea socială 

(Global GAP GRASP sau 

BSCI) 

- BRC pentru piața UK 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificatele Global 

GAP, ISO și de 

responsabilitate 

socială reprezintă un 

avantaj pentru 

accesul în rețelele 

internaționale active 

pe piața Orientului 

Mijlociu.  

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat Global GAP 

și certificat ISO pentru 

casele de ambalare 

pentru accesul pe 

segmentul premium.  
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Rețele - Rețelele federale 

- Rețelele regionale 

- Piețele agro-

alimentare 

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-alimentare 

- Magazinele mici care se 

aprovizionează de la piața 

agro-alimentară en-gros 

- Magazinele etnice 

- HORECA 

- Este în ascensiune 

serviciul de livrare a 

produselor la domiciliu, 

fie de companii 

specializate sau de către 

retaileri, care au deschis 

departamente specializate 

în acest serviciu.  

- Principalii 

cumpărătorii sunt 

rețelele mari 

internaționale și 

distribuitorii, care 

livrează atât rețelelor 

mari, cât și 

magazinelor mici și 

segmentului 

HORECA.  

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-alimentare 

- Magazinele mici care 

se aprovizionează de la 

piața agro-alimentară 

en-gros 

- HORECA 

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-alimentare 

- Magazinele mici care se 

aprovizionează de la 

piața agro-alimentară 

en-gros 

- HORECA 

Soiuri Toate soiurile care se 

cultivă în Republica 

Moldova. Preferințele 

consumatorilor pot varia 

de la an la an.  

- Soiurile rezistente la 

transportare 

- Soiurile rezistente la 

transportare 

Toate soiurile care se 

cultivă în Republica 

Moldova.   

- Soiurile rezistente la 

transportare 

 

Cireșe 

Cireșele sunt produse competitive pe majoritatea piețelor, în special dacă calitatea acestora este „Extra” sau „I”.  

 CSI UE 
ORIENTUL 

MIJLOCIU 
AFRICA DE NORD ASIA 

Cerințe față de calitate Calitatea „Extra”  

Poate fi livrată la rețele 

comerciale selecte, cum 

sunt „Azbuka Vkusa”, 

„Lenta” sau „Carrefour”.  

Calitatea „Extra”  

Este foarte solicitată în țările 

central europene și în vest. De 

asemenea, poate fi un produse 

interesant pentru țările nordice, 

Calitatea „Extra” 

Transportare limitată pe 

care aeriană. Soiurile 

comercializate de 

producătorii moldoveni 

nu sunt foarte populare în 

 - Concurența sporită din 

partea producătorilor 

locali. Eventual, cu 

condiția certificării ISO 

și Global GAP, este 

posibil accesul pe 
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Calitatea „I” 

Se livrează la rețele cum 

sunt cele din grupul „X5” 

sau „Magnit”, cu 

răspândire atât în orașele 

mari cât și în regiunile 

mai îndepărtate ale 

Federației Ruse. De 

asemenea se pot 

comercializa la piețele en-

gros din marile orașe.  

 

Calitatea „II” 

Pentru comercializare în 

piețele agro-alimentare. 

cu condiția ambalării 

corespunzător. 

 

Calitatea „I” 

Este cel mai răspândit nivel de 

calitate în majoritatea țărilor 

EU. Poate fi destinat și 

utilizării în industria 

alimentară și în segmentul 

„Ready to eat”.  

 

Calitatea „II” 

Nu se acceptă.  

zonă, astfel încât este 

nevoie de formare a 

pieței. Soiurile noi 

cultivate de producătorii 

din RM sunt foarte 

interesante pentru 

distribuitorii din zonă. 

Livrare pe cale aeriană. 

piețele orașelor mari ca 

Hong Kong sau 

Shanhai, Seul sau altele 

caracterizate de aceeași 

putere de cumpărare. 

Tipuri de ambalaje 

 

Se recomandă dezvoltarea 

ambalajelor alternative  

din carton precum și a 

soluțiilor de ambalare și 

livrare a cireșelor în 

caserole. 

 

 

Lăzi din lemn, utilizate 

în general pentru 

comerțul în piețele agro-

alimentare. Acestea însă 

sunt înlocuite tot mai 

mult de ambalajele din 

carton. 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru cireșele 

comercializate în rețele de 

retail. Fructele pot fi „vărsate” 

în cutii sau plasate în caserole 

a câte 500 g sau 1kg. 

 

Lăzi din lemn sunt utilizate 

pentru exportul pe piețele 

Europei centrale și de Est. Se 

acceptă și în țările vestice, 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru caisele 

comercializate în rețele de 

retail. Fructele pot fi 

„vărsate” în cutii sau 

plasate în caserole a câte 

500 g sau 1kg.  Ambalaje 

a câte 5 kg. 

 

 

 

 

 

 

Cutii din carton de tip 

deschis în majoritatea 

cazurilor pentru cireșele 

comercializate în rețele de 

retail. 

 

Lăzi din lemn 
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limitat. și de obicei de către 

producători locali.  

Logistica Transport terestru 

Efectuat de un număr 

mare de companii din 

Republica Moldova sau 

Federația Rusă. De obicei 

camioanele sunt ușor de 

găsit prin intermediul 

brokerilor sau dacă 

exportatorul are un 

contract de prestări 

servicii cu transportatorul.  

Transport terestru 

Efectuat de un număr mare de 

companii din Republica 

Moldova sau Uniunea 

Europeană. De obicei 

camioanele sunt ușor de găsit 

prin intermediul brokerilor sau 

dacă exportatorul are un 

contract de prestări servicii cu 

transportatorul. 

Transport avia pentru 

număr limitat de 

cantități 

Eventual ca produse 

secundare în 

eventualitatea dezvoltării 

relațiilor comerciale cu 

alte produse.  

Conexiunile avia pot fi 

identificate prin 

intermediul companiilor 

specializate în brokeraj de 

transport avia.   

 Transport terestru 

Către companiile din țările 

Asiei Centrale.  

Certificate - Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat Global GAP 

- Certificat ISO pentru 

casele de ambalare 

- Certificat cu privire la 

responsabilitatea socială 

(Global GAP GRASP sau 

BSCI) 

- BRC pentru piața UK 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificatele Global 

GAP, ISO și de 

responsabilitate 

socială reprezintă un 

avantaj pentru 

accesul în rețelele 

internaționale active 

pe piața Orientului 

Mijlociu.  

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat fitosanitar 

- Certificat de origine 

- Certificat de 

inofensivitate 

- Certificat Global GAP 

și certificat ISO pentru 

casele de ambalare 

pentru accesul pe 

segmentul premium.  

Rețele - Rețelele federale 

- Rețelele regionale 

- Piețele agro-

alimentare 

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-alimentare 

- Principalii 

cumpărătorii sunt 

rețelele mari 

internaționale și 

distribuitorii, care 

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-alimentare 

- Magazinele mici care 

se aprovizionează de la 

- Rețelele transnaționale 

- Rețelele locale 

- Piețele agro-alimentare 

- Magazinele mici care se 

aprovizionează de la 
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- Magazinele mici care se 

aprovizionează de la piața 

agro-alimentară en-gros 

- Magazinele etnice 

- HORECA 

- Este în ascensiune 

serviciul de livrare a 

produselor la domiciliu, 

fie de companii 

specializate sau de către 

retaileri, care au deschis 

departamente specializate 

în acest serviciu.  

livrează atât rețelelor 

mari, cât și 

magazinelor mici și 

segmentului 

HORECA.  

piața agro-alimentară 

en-gros 

- HORECA 

piața agro-alimentară 

en-gros 

- HORECA 

Soiuri Toate soiurile care se 

cultivă în Republica 

Moldova. Preferințele 

consumatorilor pot varia 

de la an la an. 

- Cordia 

- Regina 

- Van 

- Lapins 

- Ferovia 

- Stela 

- Cordia 

- Regina 

- Van 

- Lapins 

- Ferovia 

- Stela 

Toate soiurile care se 

cultivă în Republica 

Moldova. 

- Soiurile rezistente la 

transportare 

 
 



 

 

 


