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Sectorul vitivinicol din Moldova: Recolta de struguri din 2018 a fost cea mai 

bogată din ultimii 10 ani și cu un potențial calitativ excepțional 
 
 

Sectorul vitivinicol din Moldova se află pe un trend ascendent. Anul vitivinicol 
2018 a marcat o creștere a recoltei de struguri, a suprafețelor de viță-de-vie 
pentru producerea vinurilor cu Indicație Geografică Protejată (IGP), dar și a valorii 
exporturilor.  Cifrele se conțin în raportul de activitate al Oficiului Național al Viei 
și Vinului și au fost făcute publice în cadrul celei de-a doua ediții a Conferinței 
Naționale a Filierei Vitivinicole „Anul Vitivinicol 2018”, desfășurate la Chișinău. 
Evenimentul, la care au participat reprezentanții sectorului vitivinicol, a adus în 
prim plan bilanțul activității ONVV în anul 2018, politicile și conjunctura 
vitivinicole, particularitățile recoltei, indicii comerțului și ai exportului, precum și 
rezultatele obținute în cadrul proiectelor „Struguri de calitate” și „Podgorii viticole 
cu potențial specific (terroir)”. 
 
Producerea vinului   
 
Pentru al doilea an consecutiv a fost înregistrată o roadă bună. Anul trecut, 
Republica Moldova a avut una dintre cele mai bogate recolte de struguri din 
ultimii 10 ani, performanță ce a plasat țara noastră pe locul 19 în clasamentul 
producătorilor de vinuri din întreaga lume.  
  

Structura filierei vitivinicole. Investițiile  

Sectorul vitivinicol din Republica Moldova este cel mai mare generator de locuri 

de muncă în mediul rural,  iar 29.679 de agenți economici activează în acest sector 

al economiei. În Registrul Vitivinicol sunt înregistrate 187 de vinării, dintre care 68 

sunt și proprietari de podgorii. Astfel, vinăriile au în proprietate 36% din suprafața 

totală cultivată cu viță-de-vie tehnică, fiecărei revendindu-i, în medie, 220 ha de 

podgorii.   



 

 

2 

 

 

În 2018, investițiile făcute în domeniu au constituit 350 mln. lei, dintre care 184 
mln. lei au fost alocați pentru plantarea viței-de-vie, 82 mln. lei – pentru 
modernizarea vinăriilor, 30 mln. lei – pentru dezvoltarea piețelor și alte 4 mln. lei 
au fost investiți în diverse programe de dezvoltare a viticulturii.  
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Suprafața viței-de-vie și potențialul de producere 

Republica Moldova rămâne a fi țara cu cea mai mare densitate a podgoriilor din 

întreaga lume. Pe o suprafață de 74200 ha sunt plantate soiuri tehnice, ceea ce 

denotă o scădere cu 4%. Din suprafața totală de viță-de-vie 48230 ha sunt 

populate cu soiuri albe și 25970 ha – soiuri roșii. Pe parcursul anului vitivinicol 

2018, suprafața podgoriilor cu soiuri autohtone și soiuri din noua selecție a crescut 

cu 15%. Mai mult, suprafața podgoriilor cu soiuri tehnice înregistrate în Registrul 

Vitivinicol a ajuns până la 30000 ha, în creștere cu 40% față de aceeași perioadă a 

anului trecut.  

 

 

 

Evoluția suprafețelor de viță-de-vie cu Indicație Geografică Protejată (IGP) 

Pe parcursul anului vitivinicol 2018, suprafața podgoriilor plantate cu soiuri 

tehnice cu Indicație Geografică Protejată a crescut cu 22%, ajungând la 9200 ha. În 

același timp, numărul vinificatorilor care produc vinuri cu IGP a crescut până la 71 

sau cu 15%, cei mai mulți fiind înregistrați în Regiunea IGP „Valul lui Traian” (35%).  
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Potrivit datelor introduse în Registrul Vitivinicol, cele mai cultivate soiuri tehnice 
sunt: 
Soiuri roșii: Cabernet Sauvignon (4018 ha), Merlot (3781 ha), Pinot Noir (1164 ha); 
Soiuri albe : Aligote (3813 ha), Sauvignon (3436 ha), Chardonnay (2010 ha).  
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Din cele 19 mln. dal de vin produs, 55% sunt vinuri albe liniștite și efervescente, 
acestea fiind urmate de vinurile roșii (35%), vinurile roz (8%) și vinurile licoroase 
albe, roz și roșii (2%).  

 
 

Producerea vinului  

Raportul „Anul Vitivinicol 2018” relevă că de pe o suprafață totală de 128 de mii 
ha de viță-de-vie au fost recoltați 680 mii tone de struguri, ceea ce denotă un 
randament de 5,3 tone/ha. Prin urmare, au fost prelucrați 356 mii tone de 
struguri, din care s-au obținut 16,5 mln. dal de vin, 2,5 mln. dal de vin spumant și 
4,8 mln. dal de distilat.  
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Vinuri cu Indicație Geografică Protejată (IGP) 

În anul vitivinicol 2018 s-au produs 855.629 dal de vin cu Indicație Geografică 
Protejată, iar cel mai mare volum a fost înregistrat în Regiunea IGP „Valul lui 
Traian”. 

 

Consumul vinurilor moldovenești pe piața internă 

Pe parcursul anului 2018, pe piața internă s-au vândut 1,77 mln. litri de vin, iar 

veniturile obținute au constituit 159 mln. lei. Ca volum, vinurilor cu IGP le-a 

revenit peste 13% din cota de piață internă, iar ca valoare – 26% din totalul pieței.  
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Pentru anul 2018, vinului îi revin 12% din cantitatea totală de băuturi alcoolice 
consumate. 
 
Exporturile de vinuri 

În anul 2018, valoarea exportului de vinuri moldovenești a atins cifra de 2.886 

mlrd. lei, înregistând o creștere cu 11% față de media anilor 2015-2017. Astfel, 

aceasta reprezintă 14% din valoarea creată de industria agroalimentară, 6% din 

valoarea exporturilor totale ale Republicii Moldova și 2% din PIB-ul țării.  

 

La capitolul „valoarea exporturilor”, cei mai importanți importatori de vinuri 

moldovenești în anul 2018 sunt: România, China, Polonia, Cehia, Rusia, 

Kazakhstan, Ucraina , Canada, Belarus , SUA.  
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Anul vitivinicol 2018.  Date statistice pe scurt 
 

 DISPONIBILITĂȚILE LA ÎNCEPUTUL ANULUI VITIVINICOL 2017-2018 : 32  MLN 

DAL (+9%). 

Recolta 2017: 18.00 mln. dal (+28%) 

Stocuri 2017 : 14.00 mln. dal (-11%) 

 SUPRAFEȚELE DE VIȚĂ-DE-VIE PENTRU SOIURI TEHNICE SUNT ÎN SCĂDERE 
CU -4%, SUPRAFEȚELE REVENDICATE LA PRODUCEREA VINURILOR CU IGP 
SUNT ÎN CREȘTERE CU +22% 

 DUPĂ CANTITATEA DE VIN CONSUMATĂ, MOLDOVA OCUPĂ LOCUL 17 ÎN 
LUME CU 18 L/CAPITA (>15).                                      

 COTA VINULUI ÎN CONSUMUL TOTAL DE ALCOOL (EXPRIMAT IN A.A) ESTE 
DOAR DE 12% 

 EXPORTUL TOTAL: 13.99 MLN. DAL (+7%), ECHIVALENTUL A 4,73 MLN. LEI 

 97 MLN. LITRI VIN COMERCIALIZAT ÎN VRAC (+6%).  

 VALOAREA EXPORTULUI:  2.886 MLRD. MDL (+11%). PREȚUL UNUI LITRU DE 
VIN LA EXPORT ESTE ÎN UȘOARĂ CREȘTERE (+4%).  

14% din valoarea creată în industria agroalimentară 
6% din exportul total al R.Moldova  
2% din PIB  

 PRINCIPALELE „MOTOARE DE PROPULSARE” LA EXPORT SUNT:  
VOLUM: Polonia (14%) / România și Cehia (13%) / F. Rusă (12%) / China (10%); 
VALOARE: România  (15%) / China  (13%)/ Polonia (12,5%) /  Cehia  (+11,4%) / F. 
Rusă (11%); 

 LA SFÂRȘITULANULUI VITIVINICOL STOCURILE VINĂRIILOR S-AU STABILIZAT 
LA NIVEL DE 15 MLN. DAL (+7%), DUPĂ O PERIOADĂ DE 5 ANI DE CONTINUĂ 
DESCREȘTERE. 

 RECOLTA DE STRUGURI 2018: 356 000 TONE  / 19 MLN. DAL, UNA DINTRE 
CELE MAI MARI  (+21%) COMPARATIV CU  MEDIA ULTIMILOR 18 ANI. 10% 
DIN VOLUM SUNT VINURI CU IGP, 31 PENTRU IGP DIVIN 

 


