


 

 

 

Preambul 

Principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova sunt Uniunea Europeană (54% din exporturi sunt 

orientate către țări membre UE), urmată de Ucraina și Rusia. În sectorul agricol prin excelență, R. 

Moldova a dus până acum o politică multi-vectorială vizavi de diversele spații de comerț cu care a avut 

relații economice.   

Rostogolirea de evenimente și transformări din ultima perioadă (anexarea Crimeei de către Rusia, 

embargoul Rusiei asupra produselor moldovenești, crearea Uniunii Vamale și proiectul celei Euro-

asiatice) o forțează să-și recalibreze strategia comercială în acest sector-cheie al economiei sale în 

sensul orientării rapide către Vest.  

Începând cu 2009, Republica Moldova a făcut pași importanți spre asocierea politică și integrarea 

economică cu Uniunea Europeană. În 2010, au început negocierile pe marginea Acordului de Asociere 

(AA) și în 2012 cele pentru Acordul de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător (ACLAC). Pe 27 iunie 

2014 a fost semnat Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care include 

și ACLAC, iar pe 2 iulie acesta era ratificat de către Parlamentul de la Chișinău.  

În aceeași zi, dinspre Est, au început represaliile comerciale la foc continuu. Federația Rusă a impus 

restricții la importul de carne procesată din Republica Moldova. Apoi, începând cu 18 iulie, a interzis 

importul de mere, pere, gutui, cireşe, caise, piersici și prune, pe motiv că acestea nu corespund 

normelor rusești de siguranță alimentară (din cauza unei ”insecte periculoase și dăunătoare”). La scurt 

timp după aceea, s-a anunțat că Rusia va aplica, începând cu data de 1 septembrie, taxe vamale la 

nivelul tarifelor unice ale Uniunii Vamale (Rusia-Belarus-Kazahstan) asupra a 19 categorii de produse – 

fructe, carne, zahăr, grâu, bere, vinuri, etc., în ciuda zonei de comerț liber din cadrul CSI (Comunitatea 

Statelor Independente), din care face parte și Republica Moldova. Astfel, începând cu luna septembrie, 

taxele la importul acestor categorii de produse sunt identice pentru Moldova cu cele percepute în cazul 

altor țări membre a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).  

Toate aceste măsuri i-au luat prin surprindere atât pe fermierii moldoveni cât şi pe autorităţi. Acestea 

din urmă au declarat că anticipau ca Rusia o să impună anumite sancțiuni Republicii Moldova, ca 

rezultat al semnării Acordului de Asociere și Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Cu toate acestea, nu 

se așteptau la magnitudinea represaliilor comerciale care s-au succedat în decurs de o singură lună, are 

se estimează că vor genera pierderi în valoare de 0,8% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova1.  

                                                           
1
 ”The impact on the EBRD region of  Russia’s food ban”, European Bank for Reconstruction and Development website, 

septembrie 2014. 



Evenimentele amintite au determinat Uniunea Europeană să accelereze începerea implementării 

ACLAC cu Republica Moldova, care va oferi cadrul necesar reașezării relațiilor sale comerciale cu 

Uniunea Europeană prin deschiderea pieței unice (excluderea taxelor vamale și, progresiv, a cotelor de 

export).  Agricultura este domeniul care ar trebui să profite cel mai mult de pe urma beneficiilor 

deschise de ACLAC, o piață de peste 500 milioane de consumatori, relații economice stabile și 

nepolitizate, fluxuri de investiții străine directe etc. La fel, agricultura va beneficia si de deschiderea 

asimetrică a pieței europene, însă ultimele luni demonstrează că reorientarea strategiei comerciale nu 

se poate realiza peste noapte. 

Ca să se potrivească cu ceea ce ar trebui să fie pe viitor principala sa piață de desfacere,  agricultura 

R. Moldova are nevoie de ajustări. De asemenea, politicile în domeniu ale guvernului moldovean 

trebui să treacă de la politici strict agricole, bazate pe ideea de a stimula producția (și care au eșuat în a 

face tocmai asta) la politici comprehensive de dezvoltare rurală. Au fost făcuți unii pași prin crearea 

unor instituții, dar impresia generală desprinsă din interviurile luate de autorii acestui raport este că a 

fost puțin și prea târziu și că implementarea ACLAC nu a fost pregătită destul de bine. Nici din partea 

autorităților, dar nici din partea agricultorilor. 

Pentru a înțelege punctul de destinație al transformării prin care va trece agricultura Moldovei, e 

necesar să înțelegem filosofia și conceptele de bază din spatele Politicii Agricole Comune (PAC) 

Europene. Aceasta a trecut prin transformări profunde în ultimul deceniu, iar statele membre și 

Parlamentul European au aprobat recent o altă reformă a PAC, promovată de comisarul român Dacian 

Cioloș, care va schimba accentele politicilor agricole în anii de vin.  

Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 se bazează pe câteva 

coordonate fundamentale: producție agricolă de calitate (atestată), conservarea mediului înconjurător, 

dezvoltarea mediului rural în ansamblul lui și ferme familiale. 

Republica Moldova bifează cu succes deja la două dintre acestea: gospodăriile familiale și exploatațiile 

agricole sub 10 ha produc 72% din producția agricolă totală, în condiții de chimizare și industrializare 

scăzute, deci respectând prin însăși natura și gradul lor de dezvoltare filozofia agriculturii sustenabile și 

”eco-conștiente” a noii PAC.  

Doar că această realitate trebuie certificată conform cerințelor pieței europene, și acesta este punctul 

sensibil pentru Moldova. Pe celelalte două paliere lucrurile stau mai prost. Ne referim la certificarea 

producției agricole și corelarea standardelor cu normele europene, precum și satisfacerea nevoilor de 

investiții de natură fizică, informațională și de know-how în mediul rural. 

Tranziția post-sovietică, destrămarea gospodăriilor colective de stat au avut un impact negativ asupra 

competitivității sectorului agricol moldovenesc. Exploataţiile atomizate și terenurile agricole 

neconsolidate, echipamentele şi tehnologiile de producție și procesare învechite, infrastructura sub-

dezvoltată, slaba reprezentare a activităților non-agricole în economia rurală, precum și accesul 



restrictiv la capital (din punct de vedere al costurilor) fac ca startul pentru fructificarea unui moment 

istoric – deschiderea unei piețe de peste 500 de milioane de consumatori prin semnarea Acordului cu 

Uniunea  Europeană – să fie unul dificil. 

Pentru a prinde viteză, Moldova are nevoie de investiții și de schimbări structurale ale unor sectoare 

economice rodate de decenii2 în relațiile cu Estul, care necesită o viziune bine închegată atât din partea 

statului, cât și a actorilor sectorului privat. 

Acest raport își propune să contribuie la conturarea unei viziuni pentru tranziția de la agricultura 

subdezvoltată la o agricultură europeană. Analizăm două dintre sectoarele cele mai importante ca 

pondere și valoare în exporturile R. Moldova – horticol și vini-viticol (fructele și legume proaspete, dar 

și procesate, împreună cu vinul și băuturile alcoolice reprezintă 40% din exportul total al țării), dar și un 

sector slab dezvoltat în cazul Moldovei, dar extrem de relevant în agricultura oricărei țări: producția și 

procesarea de carne. 

Am făcut interviuri cu producători din cele trei sectoare, organizații de ramură, organizații 

reprezentative ale fermierilor, oficiali guvernamentali cu atribuții în diversele aspecte ale implementării 

ACLAC în R. Moldova. Ideea de bază a acestui raport este aceea de a analiza nevoile sectorului agricol 

așa cum sunt văzute ele de producători. Trebuie să mărturisim că așteptarea inițială a fost prea 

optimistă: am plecat de la premisa că oamenii din sector știu nevoile și ce trebuie făcut. De fapt, a 

existat o lipsă de comunicare acută cu fermierii și producătorii pe parcursul negocierilor. Atitudinea 

comună este aceea de a așteapta inițiativa de sus, dinspre guvern și dinspre donatori internaționali. De 

aceea, interviurile realizate de noi au identificat multe probleme, dar puține soluții. Acestea s-au 

regăsit mai degrabă în documentele de programare și în interviurile realizate cu oficiali. Reforma 

agriculturii moldovenești se face de sus în jos și cu așteptări mari de la fondurile europene care încep 

să vină în sector – este un model larg răspândit în Estul Europei, și poate singurul funcțional, chiar dacă 

prezintă deficiențe majore.  

 

Coordonate: agricultura R. Moldova și principalele ei exporturi 

Economia Republicii Moldova poate fi caracterizată ca fiind agro-industrială. Agricultura contribuie cu 

16% la crearea Produsului Intern Brut, iar evoluțiile acestui sector în ultimii ani indică un curs 

ascendent al ponderii acesteia în dezvoltarea economică a țării.   

 

                                                           
2
 Aceste relații presupun de multe ori scheme și proceduri la limita legalității.  



 

Sursa: Prezentare Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), website-ul Organizaţiei de 

Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova miepo.md 

 

În sectorul agro-industrial lucrează aproximativ 1,3 milioane de persoane. Republica Moldova este o 

ţară net exportatoare de produse agroalimentare, iar agricultura generează aproape jumătate din 

veniturile de export ale ţării. Însă balanţa ei comercială este în scădere. Exportul de produse 

agroalimentare, ce constă în primul rând din produse cu valoare redusă, materie primă neprocesată, a 

crescut de trei ori în perioada 2000 – 2012, în timp ce importul de produse agroalimentare, 

preponderent produsele procesate, a crescut de şapte ori. 

După cum arată graficul de mai jos, la nivel agregat comerțul cu țările Uniunii Europene în anul 2013 l-a 

depășit în ultimii ani pe cel cu țările CSI, însă în sectoare agricole-cheie pentru economia Republicii 

Moldova, precum băuturile alcoolice (vinurile în speță), fructele proaspete, carnea și produsele din 

carne, orientarea către piețele tradiționale estice rămâne puternică. Această situație nu s-a schimbat în 

aceste sectoare (după cum vom prezenta în rapoartele care urmează), chiar în condițiile embargourilor 

impuse de Rusia în 2014 și a începerii implementării ACLAC.  

 



 

Sursa: Prezentare Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), website-ul Organizaţiei de 

Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova miepo.md 

 

Sprijinul pentru agricultori în Republica Moldova. Fonduri naționale și donatori internaționali 

 

Moldova are un program anual de subvenționare a agriculturii prin care alocă aproximativ 27 milioane 

de euro investițiilor în agricultură. Acestă sumă se disbursează prin agenţia specializată de plăţi, AIPA, 

subordonată MAIA. Acest program este suplimentat de către alocaţii adiţionale de la caz la caz (ex. 

programul din 2011 de luptă contra secetei).  

Scopurile subvențiior sunt stabilite în fiecare an prin Hotărâre de Guvern.  

Măsurile fondului național de subvenționare a producătorilor agricoli în 2014 au fost: 

Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor  agricoli de către instituţiile financiare, inclusiv de către 

asociaţiile de economii şi împrumut 

Măsura 2. Stimularea asigurării riscurilor  de producţie în agricultură  

Măsura 3. Stimularea investiţiilor pentru  înfiinţarea plantaţiilor  multianuale, inclusiv sisteme anti-

îngheţ şi instalaţii anti-grindină,  defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării şi promovarea  

producţiei vitivinicole 

Măsura 4. Stimularea investiţiilor pentru  producerea legumelor pe teren protejat  (sere de iarnă, 

solarii, tuneluri)  



Măsura 5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum 

echipamentului  ce formează sisteme de irigare  

Măsura 6. Stimularea investiţiilor pentru utilarea  şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice  

Măsura 7. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi  menţinerii fondului genetic al acestora 

Măsura 8. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea  infrastructurii post-recoltare şi procesare  

Măsura 9. Stimularea consolidării terenurilor agricole  

Măsura 10. Stimularea irigării terenurilor agricole 

 

Domeniul larg de aplicare a subvențiilor agricole, în condițiile unei alocări bugetare care nu poate 

acoperi necesarul sectorului, atât în materie de investiții, cât și în termeni de dezvoltare rurală nu 

încurajează suficient țintirea domeniilor agricole strategice și introducerea practicilor moderne și 

inovative care ar ajuta producătorii moldoveni să ajungă pe piețele Uniunii Europene. 

De asemenea, acest buget se împarte între toți solicitanţii eligibili, ceea ce duce de obicei la 

compensarea unei părţi mai mici decât cea eligibilă a cheltuielilor producătorului. 

“Noi întotdeauna primim mai puţine subsidii decât cele promise. La început ei au transferat 60-75% din 

suma eligibilă, apoi au spus că suma rămasă va fi plătită până la sfârșitul anului, dacă vor rămâne 

suficienţi bani în fondul de subsidii. Ce fel de planificare a investiţiilor pot eu să fac dacă nu sunt sigur că 

voi primi 60% sau 100%? Aș vrea ca ei să-și schimbe procedurile și să selecteze cei mai buni solicitanţi 

dintr-o listă de producători, cărora să le achite 100%.”3 (Crescător de mere) 

 

Pentru a maximiza beneficiile deschise de ACLAC, dar și a embargoului pe fructe și legume, această 

cotă de sprijin nerambursabil ar trebui majorată, chiar dacă aceasta ar presupune sprijinirea unui 

număr mai mic de producători.   

 

 

 

 

                                                           
3
 Alexander Gruhesky, Dan Vulpe; ”Bariere interne la exportul fructelor și legumelor proaspete din Republica Moldova”, 

PNUD Moldova, 2013 



Strategia Naţională de Dezvoltare Agricolă şi Rurală pentru anii 2014-2020, adoptată de Guvern, are 

trei priorităţi pentru dezvoltarea sectorului agricol:  

 Impulsionarea competitivităţii sectorului agro-alimentar prin modernizarea şi integrarea pieţei; 

 Asigurarea unui management durabil al resurselor naturale; 

 Îmbunătăţirea standardelor de viaţă în zonele rurale. 

 

Necesităţile generale de finanţare ale acestei strategii au fost estimate la 2,23 miliarde Euro, iar 

acoperirea acestei sume se previzionează a se face în următoarele proporții: Programul de 

Subvenţionare al MAIA: 20%, Donatori: 30-40%, Producători: 40-50% 

 

În acest moment, sprijinul pentru implementarea acestei strategii vine de pe următoarele filiere: 

- ENPARD: 52.8 mln Euro; 

Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova în perioada 2014-2020 o alocare de 120 de milioane 

de euro pentru agricultură și dezvoltare rurală, în cadrul programului ENPARD, un program destinat  

țărilor Parteneriatului Estic care vizează creşterea competitivităţii produselor agricole, modernizarea 

mediului rural şi dezvoltarea marketingului în sectorul agroalimentar. 

Programul ENPARD oferă șansa unei recalibrări a alocării bugetare în sensul diminuării dispersiei. 

Considerăm că ENPARD ar trebui să renunțe la obișnuința de împărți fondurile fără prioritizare, pe 

principiul dăm-tuturor-câte-puțin și să concentreze fondurile pentru a facilita exportul produselor 

agricole moldovenești pe piața europeană, identificând problema centrală a fiecărui sector de 

producție. Propunerile noastre pleacă de la identificarea punctelor nevralgice: infrastructura post-

recoltare  pentru fructe și legume, investiții de înnoire a viței în sectorul vinicol, certificarea calității și 

respectarea standardelor fitosanitare europene pentru sectorul zootehnic) 

- Banca Europeană pentru Investiții: 37,5 mln euro (“Filiera vinului”) + 100 mln euro (“Grădina de 

Fructe”) linii de credit; 

- Banca Mondială: strategia parteneriatului de ţară, 78 mln euro; 

- Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), 23,5 mln euro; 

- SUA (USAID + Fondul ”Provocările Mileniului Moldova”), 160 mln euro; 

- Polonia, linie de credit 100 mln euro; 



- Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură – FAO (activităţi de suport 

instituţional): trei mln euro; 

 

Recomandări de politici publice și instituționale pentru implementarea cu succes a ACLAC în sectorul 

agricol 

 din punct de vedere procedural - pe lângă coordonarea interministerială (se analizează 

oportunitatea creării unui Minister al Integrării Europene care să coordoneze și monitorizeze 

implementarea ACLAC), ar fi necesară crearea unui grup de coordonare a donatorilor 

internaționali în dezvoltare rurală și agricultură, în care să se realizeze un schimb de informații 

cu privire la programele de asistență, granturile, training-urile pe care le implementează, astfel 

încât toate aceste activități să se susțină reciproc.  

 Din punctul de vedere al configurării Planului de Acțiuni aferent Strategiei de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020 

Dată fiind structura exploatațiilor (80% din fructe și legume provin din gospodării și ferme de sub 

10 ha), sporirea competitivității economice nu poate fi disociată de dezvoltarea spațiului rural în întreg 

ansamblul său prin:  

 investiții în infrastructura fizică și servicii rurale (drumuri, infrastructură socială, educație 

și sănătate); 

 crearea de oportunități de creștere a veniturilor în zonele rurale – un astfel de vehicul ar 

fi, de exemplu, agroturismul. Date recente arată că volumul încasărilor din activităţile de 

turism în Moldova a crescut de peste șase ori din 2003 până în 2013. 

Specificul mediului rural al țării constituie un punct de atracție și o premisă de dezvoltare a 

activităților agroturistice care pot fi un veritabil punct de atracție pentru europeni (occidentali 

mai ales), și ar putea facilita crearea de filiere de desfacere a producției micilor agricultori 

moldoveni în țările UE.  

 Consultanță și informare – în toate interviurile realizate pentru acest raport, nevoia de a 

înțelege cerințele marketing-ului internațional, funcționarea lanțurilor de desfacere moderne 

din Vest – hypermarket-urile - (cerințele legate de volum, cantitate, modalitatea și frecvența 

livrărilor) la nivelul tuturor verigilor lanțului (mici fermieri, agregatori, ferme medii și mari, en-

gros-uri) a fost menționată. În acest sens, prin accesarea ENPARD și a altor finanțări 

internaționale, ar trebui crescută capacitatea serviciilor de extensie și formare, dar și a 

organizațiilor de ramură, reprezentative, de a furniza astfel de informări și training-uri 

relevante. 



 Stimularea creării de forme asociative ale producătorilor  

a) pe orizontală (grupuri de producători, cooperative, asociații agricole) 

Deși au fost constituite asociații reprezentative ale producătorilor (ex. Asociația Producătorilor 

și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Struguri 

de Masă), la fel ca și în România, moștenirea comunistă își face simțite tarele și în Republica 

Moldova în ceea ce privește apetența micilor agricultori pentru asociere. Până în iulie 2014, 

doar 14 cereri de asociere fuseseră aprobate de către Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare.  

Lucrând împreună, producătorii de fructe și legume și-ar putea îmbunătăți accesul la lanțuri de 

distribuție orientate către exportul în Uniunea Europeană și ar putea finanța mai ușor activități 

vitale precum procurarea semințelor sau îngrășămintelor, comercializare, distribuție și 

promovare. 

b) pe verticală (organizații interprofesionale - OIPA).  

Organizațiile inter-profesionale grupează entități din fiecare verigă a lanțului agricol al valorii 

adăugate și vizează îmbunătățirea funcționării lanțului respectiv prin promovare, activități de 

cercetare-dezvoltare, branding, elaborarea de standarde, informare asupra condițiilor pieței pe 

respectiva filieră.  

 Facilitarea accesului producătorilor moldoveni la logistică pentru pregătirea exporturilor, care 

nu constă doar în spații fizice de depozitare, puncte de colectare, ci și într-o serie de servicii 

esențiale: sortare, ambalare, etichetare etc 

Anul acesta, CRPE a documentat modelul food hub-urilor din Statele Unite ale Americii4. 

Acestea sunt entități care gestionează agregarea, stocarea, prelucrarea, distribuția și 

comercializarea de alimente produse la nivel local și regional, dar care oferă și asistență tehnică 

micilor fermieri cu care lucrează în alte aspecte vitale ale afacerii lor – marketing, 

managementul exploatației, consultanță pentru inițierea fermei, integrarea în lanțuri valorice, 

în stabilirea de contacte comerciale cu marile lanțuri de retail din Uniunea Europeană.     

Implementarea acestui model în Republica Moldova ar accelera procesul de creare de lanțuri 

agro-alimentare pe piața internă, ar crește competivitatea producătorilor și ar reprezenta un 

catalizator în creșterea exporturilor către Uniunea Europeană.  

 

                                                           
4
 CRPE Policy Brief 31, ”Rolul food hub-urilor în sprijinirea micilor fermieri în SUA”, Alexandra Toderiță, mai 2014 



 Sporirea intensității subvenției (cotei de sprijin nerambursabil din investiții) acordate tinerilor 

fermieri  

 Crearea unui subprogram tematic pe pomicultură/viticultură  

România a introdus un astfel de subprogram în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-

2020, cu scopul de a aborda într-un mod integrat sectorul pomicol – de la producție până la 

consumator. Astfel, s-a creat un cadru integrat de măsuri, plecând de la investiții, mergând pe 

zone de procesare, care să beneficieze de aportul și de sprijinul din domeniul cercetării-

dezvoltării pe soluții de inovare, prin aplicarea unor tehnologii performante. În același timp, 

obiectivul transversal este cel de sprijinire a asociativității prin încurajarea formării grupurilor 

de producători în sectorul pomicol. 

 Instrumente financiare moderne și adaptate situației din teren 

Producătorii agricoli în Republica Moldova au mai multe probleme din acest punct de vedere: 

- Fondurile UE (ENPARD) li se disbursează post-investiție. Fermierii moldoveni din toate 

sectoarele (dar mai ales în cel horticol și zootehnic / carne și preparate) sunt subcapitalizați. 

Trebuie create instrumente financiare care să faciliteze accesul agricultorilor la credite în 

condiții adecvate situației actuale și puterii lor economice: au nevoie de capital răbdător 

(perioadă de grație, dobânzi scăzute). 

În situația disperată în care se află producătorii de mere, facilitarea obținerii unor credite cu dobânzi 

foarte scăzute (sub 5%) ar reprezenta o măsură esențială pentru a se depăși impasul, pentru ca 

producătorii să poată realiza rapid investiții și a valorifica măcar o parte din producție.  

Astfel de credite cu dobândă scăzută (1,5%) vor fi oferite de către Polonia prin intermediul programului 

de asistență condiționată – se oferă fermierilor o linie de credit în valoare de 100 milioane de euro, 

gestionată de AIPA, pentru achiziționarea de utilaje agricole poloneze. Creditul va fi acordat 

solicitanților pentru o perioadă de 5 - 8 ani, cu o dobândă de până la 1,5%, cu o perioadă de grație de 

patru ani. Acesta este un credit acordat RM în condiții fără precedent, având scopul de a revigora un 

întreg sector. Domeniile prioritare vor fi sectorul zootehnic și procesarea produselor de origine 

animală.5 

- De asemenea, instrumentele financiare ar trebui să includă și instituțiile financiare non-

bancare (de micro-creditare), care de multe ori au moduri de operare mai adecvate nevoilor 

agricultorilor (iau decizia de creditare mai personalizat decât băncile, sunt mai aproape de 

creditor etc), dar în același timp practică dobânzi ridicate din cauza costurilor operaționale și a 

faptului că se împrumută de la fonduri internaționale în valută. Pentru a-și scădea dobânzile la 

                                                           
5
 ”AIPA a explicat cum vor fi gestionate milioanele de euro oferite de Polonia”, Agrobiznes.md, accesat pe 10 octombrie 



beneficiar, acestea ar trebui să aibă acces la capital în moneda națională, în condiții 

avantajoase. 

- Fermierii nu dețin garanții lichide din punct de vedere al sectorului bancar. În acest scop, este 

necesară crearea unui fond de garantare a împrumuturilor necesare asigurării de co-finanțare a 

investițiilor realizate prin accesarea subvențiilor naționale sau a programului ENPARD.  

- În domeniile care presupun investiții semnificative, precum viticultura și producerea vinului, 

producătorii au solicitat guvernului restructurarea creditelor obținute de la băncile comerciale. 

Un astfel de fond ar oferi o gură de oxigen actorilor din piață care în momentul acesta sunt 

supra-îndatorați și le-ar permite angajarea de cheltuieli susținute pentru promovare, marketing, 

participare la târguri internaționale etc. 

 

Recomandări tehnice specifice fiecărui sector 

 

a) Sectorul horticol (fructe și legume) 

Producătorii ar trebui să se orienteze către nișe de produse scumpe pe piața UE/Occidentală – ex. 

nuci, fructe uscate, fructe de pădure (ex. scorușul, măcieșul, păducelul). Firmele farmaceutice străine 

sunt interesate de fructele de pădure din Moldova, deoarece acestea sunt ecologice. Există deja 

exemple de succes în acest sens6.  

De asemenea, fondurile europene și internaționale care vor susține dezvoltarea agriculturii 

moldovenești în următoarea perioadă ar trebui să includă un sprijin complementar programelor de 

finanțare a înființării culturilor, mai exact pe palierul de investiții în livezi – tehnologie, utilaje, 

consultanță, cât și pentru industria prelucrătoare a nucilor, care are premisele unei dezvoltări 

puternice în contextul pătrunderii mai accentuate pe piețele europene. 

R. Moldova ar trebui să liberalizeze / armonizeze cu țările UE importul și folosirea speciilor noi de 

plante. În prezent, fermierii pot primi subvenții pentru plantarea livezilor și viilor numai cu răsad 

înregistrat în catalogul oficial.  Lista speciilor admise este foarte mică comparativ cu UE și țările vecine. 

Testarea și înregistrarea seminţelor pot dura până la doi ani, pe când testarea și înregistrarea răsadului 

poate dura până la 5 ani. Toate cheltuielile legate de înregistrarea răsadului trebuie să fie suportate de 

către importator/cel care înregistrează7. 
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 ”Ac pentru cojocul.. embargourilor”, Ziarul de Gardă, zdg.md, accesat pe 5 octombrie 

7
  Alexander Gruhesky, Dan Vulpe; ”Bariere interne la exportul fructelor și legumelor proaspete din Republica Moldova”, 

PNUD Moldova, 2013 
 



 

 

 

b) Carne 

Procesul armonizării legislației europene în acest sector trebuie să continue (în acest moment mai mult 

de 75% din legislație este deja armonizată). Provocarea pentru exportul produselor animaliere în 

Uniunea Europeană vine din direcția adoptării de facto de către  agenții economici a standardelor 

europene. Astfel, sunt necesare:  

1. Iniţierea consultărilor publice pentru anularea progresivă a standardelor GOST; 

 

2. Crearea unor platforme pentru parteneriate publice-private, adiţionale la instrumentele de finanţare 

oferite de UE, pentru sprijinirea financiară a agenţilor economici în particular în procesul de preluare şi 

implementare a standardelor europene; 

 

3. Facilitarea unui acces sporit pentru agenţii economici interesaţi de standardele europene, prin 

vizualizarea sumarelor acestora, dar şi prin aplicarea unor tarife speciale atractive cu scopul promovării 

achiziţionării standardelor de către agenţii economici; 

 

4. Elaborarea unui mecanism ce ar permite monitorizarea procesului de implementare a standardelor 

europene, cu accentul pe standardele care sunt obligatorii, fie ca urmare a faptului că sunt parte a 

reglementărilor tehnice, sau pentru că entităţile economice s-au obligat să le respecte. Acest 

mecanism ar putea să implice laboratoarele, organismele de certificare, inclusiv Agenţia pentru 

Protecţia Consumatorului. 

 

c) Vinuri 

Necesitatea susținerii producătorilor moldoveni să își se înregistreze producția ca denumire de origine 

protejată (DOP) / indicație geografică protejată (IGP). Deocamdată, în Republica Moldova sunt 

înregistrate DOP doar două mărci de vin și patru IGP. 

La nivel european, sistemul de indicaţii geografice este foarte bine reglementat, iar calitatea 

produselor cu indicaţii geografice este recunoscută de consumatorii din UE, dat fiind că aceasta este 

garantată de nişte organe de stat din ţara de origine. Astfel, aceste certificări conferă plus valoare 

acestor produse și ele pot fi vândute la un preţ mai ridicat. 

De asemenea, crearea mărcii naționale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” reprezintă o 

oportunitate pentru certificare în agricultură ecologică a multor producători moldoveni care 

îndeplinesc condițiile necesare. Aceasta ar conferi valoare adăugată la export pe piața europeană, în 



special în sectoarele cu înaltă valoare în care producătorii moldoveni sunt competitive (fructe, legume, 

vinuri) etc. 





 

 

 

Preambul 

Studiile Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură au demonstrat că, luând în 

considerare o întreagă serie de indicatori (în primul rând legați de structura costurilor de producție), 

avantajele competitive de comerț internațional ale Republicii Moldova se află în producția culturilor 

agricole cu valoare însemnată – fructe și legume (în special mere, struguri de masă, nuci, roșii) – care 

se cultivă cu predilecție în condiții optime în exploatații agricole mici, precum sunt cele ale Moldovei. 

Peste 80% din suprafața cultivată în Republica Moldova este acoperită de culturi cu valoare scăzută 

(cum ar fi cereale, plante oleaginoase, sfeclă de zahăr și culturi furajere), în timp ce fructele și legumele 

ocupă mai puțin de 20%, chiar dacă condiţiile pedo-climatice sunt foarte bune. Suprafaţa totală a 

plantaţiilor de fructe şi nuci este de 125,3 mii ha, inclusiv 116,6 mii hectare de pomi fructiferi, 8,2 mii 

hectare de nuci, şi 0,5 mii hectare de arbuşti cu fructe de pădure, care împreună constituie circa 6.5% 

din suprafaţa terenurilor agricole. Fructele principale plantate sunt merele, acoperind aproximativ 65 

000 hectare, urmate de sâmburoase, 40 000 hectare în mare măsură prune şi cireşi1.  

R. Moldova produce anual aproximativ 1 milion de tone de fructe şi legume, iar Ministerul Agriculturii 

estimează că până în anul 2020 această cantitate poate fi dublată.  80% din producția horticolă (fructe 

și legume atât proaspete, cât și congelate, uscate, procesate, nuci) provin din gospodăriile individuale 

și din exploatațiile de semi-subzistență (mai mici de 10 ha). Dintre acestea, datele statistice arată că la 

nivel agregat, în 2013, o covârșitoare proporție de 97,1% din volumul producției, în valoare de 106 

milioane dolari, a fost exportată pe piața CSI, doar 2,5% mergând către țările UE. Doar anul trecut s-au 

exportat în Rusia 180 000 de tone de mere din cele 200 000, cât au totalizat exporturile. 

Din totalul producției de fructe, aproximativ jumătate se consumă pe piața internă, cealaltă jumătate 

se exportă către Rusia, și mai puțin de 5% din volume merg către alte țări (Uniunea Europeană). 

Aproximativ 45% din volumul total de fructe este prelucrat. Fructele şi legumele principale prelucrate 

sunt roşiile de câmp şi merele, care sunt transformate în pastă de tomate, piureuri pentru copii, 

gemuri, conserve. Mai mult de 90% din producția prelucrată este destinată exportului, dar și acesta 

este orientat către piața CSI. 

 

În 2013 Republica Moldova a produs 416.000 tone de fructe în stare proaspătă, dintre care consumul 

intern a fost de 194.843 tone, export către Federația Rusă - 200.354 tone, exporturi către alte țări fiind 

de 20.803 tone. 
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Ca urmare a ratificării în Parlamentul Republicii Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea 

Europeană (care include și Acordul de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător), începând cu 18 iulie, 

Rusia a interzis importul de mere, pere, gutui, cireşe, caise, piersici și prune, pe motiv că acestea nu 

corespund normelor rusești de siguranță alimentară (din cauza unei ”insecte periculoase și 

dăunătoare”). 

Nici în acest sector, embargoul rusesc nu a fost o surpriză absolută. Încă din 2005, producătorii 

moldoveni de fructe sunt obișnuiți cu astfel de șicane comerciale, justificate prin “nerespectarea 

normelor rusești şi internaţionale de livrare a producţiei agricole”. De fiecare dată producătorii au fost 

puşi în situaţia să-şi caute noi pieţe de desfacere. Însă de fiecare dată după ce Rusia şi-a revizuit 

atitudinea faţă de produsele moldoveneşti, ridicând restricţiile, horticultorii moldoveni au revenit pe 

pieţele ruseşti, renunţând la eforturile de diversificare a pieţelor de desfacere.  

Motivul principal, în afară de tendința firească de a tinde către o stabilitate a relațiilor comerciale, îl 

reprezintă faptul că o reorientarea spre alte pieţe cu alte rigori necesită investiţii, know how, contacte, 

organizare etc. 

În 2014 situaţia întregii ramuri horticole este, din nou, una dificilă: fructele moldovenești nu și-au găsit 

încă debușeu de vânzare pe alte piețe în cantități semnificative, în ciuda eforturilor guvernului și ale 

statelor prietene din UE. Prețurile în principalele piețe angro din Chișinău, Bălți, Edineț, Ungheni și 

Cahul au scăzut semnificativ. De unde în ajunul embargoului prețul mediu al merelor era cu 50% mai 

mare decât în aceeași perioadă a lui 2013, după embargo a revenit la nivelul din 2013. O situație mai 

dramatică încă se înregistrează la prune: de la 12 lei la finalul lunii iulie au ajuns la 2,5 lei în luna 

octombrie.2 

La data scrierii acestui raport, pe site-ul economic mold-street.com se pot accesa rezultatele 

intermediare ale unui sondaj în acest domeniu: la întrebarea ”Ce se va întâmpla cu fructele și legumele 

moldovenești?”, 33% dintre respondenți răspund ”Vor fi exportate în UE”, un procent îngrijorător de 

23% - ”Vor fi aruncate la gunoi”, 21% - ”Vor fi consumate în Moldova”, 14% - ”Vor fi cumpărate de 

România”, 5% dintre respondenți mai trag încă nădejde că ”Vor fi acceptate de Rusia în final”, și câțiva 

speră ca soluțiile să vină de peste ocean – ”Vor fi absorbite de SUA”. 

Deși nereprezentativ sociologic, sondajul arată trendurile de împărțire a opiniei publice și așteptarea 

electoratului pro-european ca vecinii din Vest ai Moldovei (UE, inclusiv România) să absoarbă 

cantitatea de mărfuri rămasă disponibilă după embargoul rusesc, dar totodată se vede și pesimismul 

persistent. 

Nucile sunt ”reginele” 
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Un sector care merită atenție atât pentru valoarea de export în sine cât și ca model pentru intrarea în 

niște de export cu valoare adăugată mare este cel al nucilor. Aceasta este o producție cu valoare mare 

per unitatea de produs.   

În 2012, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare sublinia faptul că nucile ocupă doar patru la sută 

din totalul exporturilor cu produse horticole, însă din punct de vedere valoric reprezintă 44 la sută din 

aceste exporturi.3 

 

Moldova se află pe locul patru printre exportatorii mondiali de nuci decojite, în urma Statelor Unite, 

Mexicului și Chinei. Pe piața Uniunii Europene cererea pe acest segment este departe a fi satisfăcută și 

crește constant de la an la an (deficitul pe piaţa europeană din ultimii ani se estimează a depăşi 100 

000 tone de nuci în coajă). Din R. Moldova se exportă aproximativ 11000-13000 tone nuci anual, iar 

90% din această cantitate merge către piața Uniunii Europene, Franța fiind principalul importator 

(40,6%). 

„Cel mai bun business în R. Moldova este sau cu nucul, sau cu poama” (experți horticoli moldoveni) 

Orientarea către culturi nucifere este în continuare rentabilă pentru Republica Moldova și pentru că 

spre deosebire de costurile înființării altor culturi propice zonei (ex. viță de vie), investițiile în acest 

sector sunt mult mai mici – până la 2000 Euro/ha, și se fac doar în primul an, la cumpărarea puieților. 

Producția de nuci are încă potențial și se vede din faptul că Moldova nu acoperă toată cantitatea 

pentru care ar exista piață, deci a devenit parte dintr-o schemă în care importă nuci întregi, care apoi 

sunt prelucrate (un factor favorizant este mâna de lucru mai ieftină ca în Vest) și este exportat doar 

miezul.  

Cel mai important partener în această schemă este tot Franța, fiind atât sursă de importuri, cât și piață 

de desfacere a produsului finit (miezul de nucă). În 2010, Moldova importa 4,3 tone nuci în coajă, 

exportând mai apoi miezul de nucă în UE. Avem deci în cazul nucilor un exemplu de integrare pe piața 

europeană, inclusiv avansul de la poziția de exportator de materie primă la cea de prelucrător.  

Iar în afară de miezul propriu-zis culturile nucifere (nuca, migdal, alun) au o gamă largă de întrebuințări 

și ar putea fi valorificate în diverse alte mici industrii și ramuri economice: în industria farmaceutică, 

coaja nucilor şi migdalelor se folosește pentru absorbirea unor gaze tehnice, sunt folosite în 

producerea cărbunelui medicinal. Apoi, sunt utilizate în prepararea diferitelor produse de cofetărie, 
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pentru extragerea uleiului comestibil şi tehnic, care este folosit în tehnică, pictură, la fabricarea cernelii 

tipografice, săpunului de lux, lacurilor, pentru extragerea uleiurilor eterice.4  

Până în 2020, Programul Naţional pentru Dezvoltarea Culturilor Nucifere care sprijină extinderea şi 

modernizarea culturii nucului, migdalului şi a alunului preconizează înfiinţarea a circa 10 000 ha livezi 

de migdal. Realizarea planului de plantări va asigura obţinerea în anul 2020 a 9600 tone de migdale, 

urmând ca în anul 2025 să fie produse circa 16 000 tone. 

Astfel, fondurile europene care vor susține dezvoltarea agriculturii moldovenești în următoarea 

perioadă (ENPARD) ar trebui să includă un sprijin complementar programelor de finanțare a 

înființării culturilor, mai exact pe palierul de investiții în livezi – tehnologie, utilaje, consultanță, cât și 

pentru industria prelucrătoare a nucilor, care are premisele unei dezvoltări puternice în contextul 

pătrunderii mai accentuate pe piețele europene.  

 

Embargoul rusesc. Răspunsuri din partea sectorului guvernamental, a celui privat și a UE 

 

Pe data de 2 iulie, Federația Rusă impunea restricții la importul de carne procesată din Republica 

Moldova. La scurt timp după aceea, s-a anunțat că Rusia va aplica, începând cu data de 1 septembrie, 

taxe vamale la nivelul tarifelor unice ale Uniunii Vamale (Rusia-Belarus-Kazahstan) asupra a 19 categorii 

de produse – fructe, carne, zahăr, grâu, bere, vinuri, mobilă etc, în ciuda zonei de comerț liber din 

cadrul CSI (Comunitatea Statelor Independente), din care face parte și Republica Moldova. 

Desfășurarea de forțe a Guvernului pentru a contracara efectele embargoului a fost considerabilă:  

 Guvernul a alocat 138 milioane de lei moldovenești pentru a compensa o parte din pierderile 

suferite de producători (calculate ca diferenţa dintre preţul cu care aceștia își vând producția pe 

piață și costul acesteia).5 

 Diminuarea presiunilor fiscale asupra producătorilor și procesatorilor – cărora nu li se vor aplica 

măsuri de executare silită până la sfârșitul lunii octombrie 2013; 

 Banca Naţională a Moldovei a permis băncilor comerciale să fie mai flexibile şi să reeşaloneze 

datoriilor agricultorilor afectați; 

 Cu sprijinul guvernului României, în iulie 2014 a fost deschis un laborator pentru determinarea 

reziduurilor de pesticide, buletinele de analiză emise de acest laborator fiind recunoscute 
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5
 Pentru un kilogram de prune, statul oferă 1 leu și 20 de bani, pentru unul de mere - 1 leu și 50 de bani, iar pentru roșii și 

castraveți - câte 80 de bani la un kilogram. 



internațional. Orice produs vegetal care urmează a fi exportat în UE va fi însoțit de certificatul 

de inofensivitate obținut în baza analizelor obținute la acest laborator. 

De asemenea, s-au făcut eforturi de a organiza debușee de vânzare pe plan intern: 

 Au fost organizate iarmaroace în toate raioanele țării;  

 În Chișinău au fost amplasate gherete de vânzare pentru producătorii locali;   

 Executivul a cumpărat mere în valoare de 20 de milioane de lei care au fost împărţite în 

grădinițe, şcoli şi Armată; 

 în cadrul acțiunii „Un măr pentru fiecare pasager” compania aviatică Air Moldova le-a oferit 

pasagerilor mere, struguri şi prune achiziționate de la producătorii autohtoni; 

Fabricile de conserve din legume și fructe care au avut capacitatea de a realiza investiții în noi linii de 

procesare (ex. uzina din Orhei) și-au crescut volumul de achiziție de la producători, pentru a absorbi cât 

mai mult din producția de pe piață. 

Recent, Banca Europeană pentru Investiții a anunțat acordarea unui împrumut de 120 de milioane de 

euro, în condiții avantajoase, producătorilor mici şi mijlocii din sectorul horticol din Republica Moldova, 

în cadrul proiectului numit ”Livada Moldovei”. Conform informațiilor date publicității de către guvern, 

această sumă va fi cheltuită atât pentru investiţii în tehnologii şi echipamente, cât și pe acordarea de 

asistenţă instituţiilor responsabile de certificarea, testarea şi acreditarea produselor. 

Pe lângă contribuția BEI de 300 milioane de euro, s-a anunțat că proiectul ”Livada Moldovei” va fi 

finanțat și prin fonduri proprii de la beneficiarii finali, împrumuturi de la băncile comerciale locale şi 

subvenţii de la diverși donatori, inclusiv Comisia Europeană, prin Facilitatea de investiții pentru 

Vecinătate (FIV). 

Anul viitor, Banca Mondială va finanța un proiect în valoare de 45 de milioane de dolari pentru 

dezvoltarea părții de sortare și ambalare a fructelor.  

De asemenea, un semnal încurajator a venit din partea instituțiilor europene: Uniunea Europeană şi-a 

arătat din start disponibilitatea să ajute horticultorii moldoveni. La sfârșitul lunii iulie a fost adoptată iar 

din 1 august a intrat în vigoare decizia cu privire la dublarea contingentelor negociate în cadrul ACLAC 

la exportul fără taxe vamale a unor fructe şi struguri moldoveneşti pe piaţa comunitară.  

Astfel, horticultorii moldoveni au primit dreptul să exporte în UE fără taxe vamale până la 80 de mii de 

tone de mere, 20 de mii de tone de prune şi 20 de mii de tone de struguri. Din păcate, se pare că 

această măsură nu a ajutat sectorul producătorilor de fructe, deoarece aceștia nu au putut pătrunde 

atât de repede în filierele comerciale europene, astfel încât să se ajungă la aceste volume de exporturi.  

 



Problemele de adaptare la piețele europene  

 

Conform spuselor reprezentanților sectorului, eşecul pătrunderii (mai timpurii) a fructelor proaspete 

din Moldova pe piața europeană, nu pare a fi determinat în principal de standardele sanitare și 

fitosanitare, (ex. nivelul pesticidelor admis la import în Uniunea Europeană este mai înalt decât cel din 

Federația Rusă)  ci mai degrabă de neadaptarea logisticii, a coordonatelor de livrare (calitate, ambalaj), 

precum și de aplicarea sistemului de preț de intrare minimal (ex. 200  

 de euro/tonă la mere), care a fost înlăturat abia începând cu 1 septembrie. 

O altă problemă majoră o reprezintă cerința standardizării și definirea foarte exactă a caracteristicile 

loturilor pe care marile rețele europene o solicită în achiziții. 

De exemplu, pentru a putea fi exportate pe pieţele UE, merele trebuie să îndeplinească următoarele 

cerinţe: 

- să aibă diametrul de minim 60 de milimetri și o greutate de peste 90 de grame;  

- să aibă pedunculul intact, iar pulpa sănătoasă;  

- dacă este vorba de un soi de mere roșii, culoarea roșie trebuie să fie prezentă pe 3/4 din suprafața 

totală;  

- nu trebuie să prezinte defecte.  

 

Alte impedimente ar fi: 

 - piețele en-gros subdezvoltate, puterea de negociere redusă, lipsa de canale de distribuție, 

infrastructura precară și un acces limitat la piețele externe, lanțuri valorice fragmentate 

 - costurile mari ale input-urilor necesare pentru înființarea producției. În perioada 2009 - 2012, 

prețurile materiilor prime agricole au crescut cu 55% la motorină, cu 50% la semințe și cu 45% la 

îngrășăminte. 

- producătorii de fructe și legume se bazează în principal pe semințe şi răsaduri importate, ceea ce 

generează proceduri îndelungate și costisitoare de înregistrare a soiurilor; 

 

„Iată și toată problema! Noi mai departe de sapă și hârleț nu vedem, ne-am deprins ca în kolhoz, 

creștem producția și așteptăm ca cineva să vină să o ia. Trebuie să ne schimbăm, nu avem încotro, o să 

ne învățăm să folosim fonduri din Europa, să aducem tehnică, să găsim parteneri și să vindem. Vezi ce 

piață s-a deschis, câte posibilități sunt! La ce gust au merele noastre, trebuie să ne învățăm să vindem” 



 

 

Concluzii 

Cerințele la exportul produselor moldovenești către țările CSI sunt indubitabil mai scăzute decât cele 

ale UE, ceea ce va face ca Republica Moldova să își mențină colaborarea economică cu acest spațiu, cu 

care producătorii moldoveni sunt mult mai familiarizați (de exemplu, în luna august 2014 exporturile 

de mere moldovenești către Belarus au crescut de 24 de ori, iar cele de prune de șase ori, în 

comparație cu aceeași perioadă a anului trecut). 

De asemenea, în acest moment au loc eforturi diplomatice intense de a găsi piețe de desfacere mai 

puțin tradiționale pentru R. Moldova, cum ar fi India sau țările din Orientul Mijlociu.  

Cu toate acestea, este cert faptul că adevăratul rezervor de potențial de creștere a agriculturii în 

special și de dezvoltare economică în perioada ce va urma va veni din direcția Uniunii Europene, prin 

implementarea ACLAC.  

 

Recomandări 

Principala problemă a acestui sector o constituie infrastructura agricolă post-recoltare. În cazul 

produselor în stare proaspătă, infrastructura post-recoltă adecvată este necesară pentru a satisface 

cerințele pieței privind continuitatea livrărilor și menținerea calității produselor, în special a celor 

livrate la distanțe mari. Adițional, disponibilitatea capacităților de păstrare la rece permite efectuarea 

livrărilor în perioada extra-sezon, când se înregistrează prețuri mai mari.  

Foarte puține legume sau fructe cu sâmburi trec prin lanțuri frigorifice, beneficiile tehnologiilor de 

răcire rapidă cu aer sau apă sunt foarte puțin înțelese și utilizate. Ca rezultat, aceste produse 

înregistrează deseori pierderi mari de calitate la export, sau în genere nu sunt exportate. Accesul 

limitat la resurse financiare pe termen lung este principala constrângere pentru dezvoltarea 

infrastructurii post-recoltă.  

Din cauza dimensiunilor relativ reduse a exploatațiilor agricole și a efectului puternic a ”economiilor de 

scară”, pentru majoritatea producătorilor efectuarea investițiilor în infrastructura proprie post-recoltă 

nu este justificată, soluția fiind utilizarea unei infrastructuri comune cu alți producători din 

localitate/regiune. Până în prezent, cooperarea în vânzări și infrastructura post-recoltă a fost foarte 

redusă, ceea ce conduce către următoarea recomandare: 

- Stimularea creării de forme asociative ale producătorilor 



a) pe orizontală (grupuri de producători, cooperative, asociații agricole) 

Deși au fost constituite asociații reprezentative ale producătorilor (ex. Asociația Producătorilor și 

Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, Asociația Producătorilor și exportatorilor de Struguri de Masă). 

Ca și în România, moștenirea perioadei comuniste își face simțită prezența în reticența agricultorilor de 

a se asocia. Producția de fructe rămâne foarte fragmentată. Până în iulie 2014, doar 14 cereri de 

asociere fuseseră aprobate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. 

Lucrând împreună, producătorii de fructe și legume și-ar putea îmbunătăți accesul la lanțuri de 

distribuție orientată către exportul în Uniunea Europeană și ar putea finanța mai ușor activități vitale 

precum procurarea input-urilor, comercializare, distribuție și promovare. 

b) pe verticală (organizații interprofesionale - OIPA).  

Organizațiile inter-profesionale grupează entități din fiecare verigă a lanțului agricol al valorii adăugate 

și vizează îmbunătățirea funcționării lanțului respectiv prin promovare, activități de cercetare-

dezvoltare, branding, elaborarea de standarde, informare asupra condițiilor pieței pe respectiva filieră.  

- Facilitarea accesului producătorilor moldoveni la logistică pentru pregătirea exporturilor, care nu 

constă doar în spații fizice de depozitare, puncte de colectare, ci și într-o serie de servicii esențiale: 

sortare, ambalare, etichetare 

CRPE a documentat modelul food hub-urilor din Statele Unite ale Americii.6 Acestea sunt entități care 

gestionează agregarea, stocarea, prelucrarea, distribuția și comercializarea de alimente produse la 

nivel local și regional, dar care oferă și asistență tehnică micilor fermieri cu care lucrează în alte aspecte 

vitale ale afacerii lor – marketing, managementul exploatației, consultanță pentru start-up-uri. 

 

Implementarea acestui model în Republica Moldova ar accelera procesul de creare de lanțuri agro-

alimentare pe piața internă, ar crește competitivitatea producătorilor și ar reprezenta un catalizator în 

creșterea exporturilor către Uniunea Europeană.  

- urgentarea procedurii de acreditare a laboratoarelor de testare a parametrilor fito-sanitari. În acest 

moment, acestea nu sunt recunoscute pe plan internațional, activitatea lor fiind valabilă doar pe 

teritoriul Republicii Moldova.  Recunoașterea sistemului de certificare a calității din Moldova pe plan 

european va micșora costurile indirecte cu producția.  

- creșterea certificării producătorilor pentru agricultură organică (eco). Republica Moldova întrunește 

factorii importanți pentru dezvoltarea acestui sector – ex. terenuri agricole foarte puțin afectate de 

îngrășăminte chimice. Cererea în creştere de produse ecologice în Uniunea Europeană pot oferi 

oportunități în acest sector. 

                                                           
6
 CRPE Policy Brief 31, ”Rolul food hub-urilor în sprijinirea micilor fermieri în SUA”, Alexandra Toderiță, mai 2014 



În România numărul celor care se certifică în agricultura eco este în creștere, Ministerul Agriculturii din 

România ar putea oferi expertiză tehnică MAIA pentru cadrul procedural necesar. 

- orientarea către produse cu înaltă valoare adăugată – sucuri, fructe uscate, fructe de pădure 

- crearea de oportunități de informare, training și consultanță 

În cadrul proiectelor donatorilor internaționali se organizează vizite de studiu în Marea Britanie și alte 

state UE, unde producătorii au ocazia să studieze tehnologii de producție, operațiuni de logistică și 

marketing, metode de irigare, tehnici de recoltare, utilizarea fertilizanților și combaterea bolilor și 

dăunătorilor, particularitățile procesului de post-recoltare etc. 

Aceste vizite de studii sunt foarte importante, producătorii au nevoie de o infuzie de know-how, tehnici 

și tehnologii moderne pentru a se adapta atât din punct de vedere calitativ (valoric, cât și cantitativ la 

specificității producției din UE. 

- crearea unui subprogram tematic pe pomicultură 

România a introdus un astfel de subprogram în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu 

scopul de a aborda într-un mod integrat sectorul pomicol – de la producție până la consumator. Astfel, 

s-a creat un cadru integrat de măsuri, plecând de la investiții, mergând pe zone de procesare, care să 

beneficieze de aportul și de sprijinul din domeniul cercetării-dezvoltării pe soluții de inovare, prin 

aplicarea unor tehnologii performante. În același timp, obiectivul transversal este cel de sprijinire a 

asociativității prin încurajarea formării grupurilor de producători în sectorul pomicol.  

- necesitatea susținerii producătorilor moldoveni să își se înregistreze producția ca denumire de 

origine protejată (DOP) / indicație geografică protejată (IGP). Deocamdată, în Republica Moldova sunt 

înregistrate DOP doar două mărci de vin și patru IGP. 

La nivel european, sistemul de indicaţii geografice este foarte bine reglementat, iar calitatea 

produselor cu indicaţii geografice este recunoscută de consumatorii din UE, dat fiind că aceasta este 

garantată de nişte organe de stat din ţara de origine. Astfel, aceste certificări conferă plus valoare 

acestor produse și ele pot fi vândute la un preţ mai ridicat. 

De asemenea, crearea mărcii naționale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” reprezintă o 

oportunitate pentru certificare în agricultură ecologică a multor producători moldoveni care 

îndeplinesc condițiile necesare. Aceasta ar conferi valoare adăugată exporturilor de fructe pe piața 

europeană.  

 

 



 

 

 





 
 
 
Preambul 
 
Republica Moldova are o industrie a vinului bine dezvoltată, cu tradiție. Viile acoperă circa 139,9 
mii hectare din suprafața țării, cea mai mare parte fiind în proprietate privată. În prezent, 191 de 
fabrici de vin dețin licențe de producție și produc 20 - 25  milioane de decalitri de vinuri în vrac.  
 
Astfel, Republica Moldova se clasează printre primele 10 țări producătoare și exportatoare de 
vinuri din lume. Ponderea vinurilor în exportul total al Moldovei a fost 25% în anul 2004 şi 35% în 
anul 2005, cu o scădere ulterioară la 13% în 2007 şi 11% în 2011. 
 
Această scădere bruscă după 2006 a fost cauzată de faptul că, din punct de vedere istoric, Rusia a 
fost dintotdeauna piaţa-cheie pentru exportul vinului moldovenesc, iar procesul de europenizare și 
ieșire din sfera de influență a ”tutorelui” aflat aproape în poziție de monopson1 a generat repetate 
sancțiuni economice în acest sector, sub forma embargourilor la importul vinurilor moldovenești. 
 
Primul embargou din partea Rusiei a survenit în 2006, se pare din cauza divergențelor între 
Chișinău și Moscova pe dosarul transnistrean. Atunci producătorii moldoveni au pierdut 
aproximativ 105 milioane de dolari, iar producția pe plan național a fost redusă considerabil. La acel 
moment, interdicția a reprezentat un semnal de alarmă pentru vitivinicultori, forțându-i să caute 
alte piețe de desfacere - exporturile de vin au crescut cu aproximativ 10% în țări precum Japonia și 
China. Un raport oficial afirma la acel moment că „fabricile de vin importante au fost supuse unui 
proces de restructurare dureros fiind nevoite să dezvolte produse potrivite pentru piețele 
occidentale”. 
 
Au mai urmat embargouri de scurtă durată în 2009 și 2011. Cu toate acestea, Rusia a rămas 
partenerul comercial numărul unu (urmată de Belarus și Ucraina) până în septembrie 2013. Atunci, 
cu două luni înainte de summit-ul de la Vilnius al Parteneriatului Estic, în cadrul căruia R. Moldova a 
parafat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, Rusia a interzis total importurile de vin din 
Republica Moldova. În decembrie 2013, ministrul Agriculturii Vasile Bumacov estima sumele 
pierdute în acest răstimp la 20 de milioane de dolari (potrivit ministrului, mare parte din această 
sumă reprezenta contravaloarea vinurilor spumante moldovenești care se consumă în timpul 
sărbătorilor de iarnă). 
 
Reacția Uniunii Europene a fost promptă, liberalizând complet piața europeană pentru vinurile 
moldovenești. Cu toate acestea, datele statistice2 recente arată că în primele luni ale lui 2014 
exporturile de vin către piața UE nu au înregistrat creşteri, ci din contră, au scăzut.  
 
În primul semestru al lui 2014, exporturile de băuturi alcoolice au scăzut cu mai mult de 30% față 
de aceeași perioadă a anului trecut, dat fiind că și pe piața Ucrainei s-a exportat mai puțin de 
jumătate față de 2013. Belarus a devenit principala destinație de export a vinurilor (cu 55% mai 
mult decât în UE). În țări importatoare a vinurilor moldovenești prin tradiție – România și Cehia - 
volumele comercializate au scăzut cu 25%-27%. S-ar putea ca această scădere să fie una temporară 

                                                      
1
 Situație în care pe o piață există un singur cumpărător, care monopolizează cumpărarea unei mărfi 

2
 Biroul Național de Statistică, statistica.md 



și un efect statistic al stocurilor făcute anterior, dar este cert că închiderea pieței rusești nu a fost 
urmată pentru produsele agricole de o reorientare rapidă, producția nefiind de fapt absorbită.  
 
 
”E un punct foarte sensibil. Noi toată producția care era îmbuteliată în Moldova pentru Rusia, acum 

o îmbuteliem la Sankt Petersburg. Vinul îl cumpărăm din Franța, Argentina, Noua Zeelandă. Am 
trimis muncitorii acolo. Folosim aceeași marcă. Nu putem să lăsăm oamenii fără lucru”  

(Producător vin)  
  
 
Motivele pentru slaba prezență a vinurilor moldovenești pe piața europeană 
 
Până în 2006, sectorul vinicol moldovenesc s-a bazat pe exportul în Federaţia Rusă de vin de 
calitate inferioară, semidulce şi ieftin, numărul consumatorilor în această ţară, precum şi în alte 
state din CSI fiind în creştere. Vinurile de calitate mai bună şi potrivite gusturilor consumatorilor din 
UE au constituit o mică parte a sectorului vinicol din Republica Moldova. 
 
În 2012 s-a reformat legislația care reglementa sectorul vitivinicol, intrând în vigoare în februarie 
2013. Noua lege cadru a vinului a armonizat reglementările naționale ale sectorului cu cele ale 
Uniunii Europene și cu standardele internaționale în vigoare. De exemplu, au fost adoptate norme 
de etichetare clare și proceduri mai eficiente de evaluare a calității. Numeroase practici legislative 
costisitoare și greoaie, cum ar fi procedura de acordare a licențelor, au fost eliminate. 
 
În acest moment, problemele ce ţin de furnizarea vinului moldovenesc pe pieţele din UE nu sunt 
legate de respectarea reglementărilor specifice fitosanitare, cât de specificul producției (vinurile 
moldovenești sunt mai dulci, nu corespund gusturilor europene care preferă vinurile mai seci), de 
lipsa competitivității în privința prețurilor, de concurența semnificativă din partea altor regiuni (UE 
şi non-UE).  
 
 Viile sunt vechi. În acest moment aproximativ 25% din producția de vin provine din unități 

care produc mai puțin de 100 tone / an, 15% din unități cu până la 500 tone / an – nu poate 
fi considerată capacitate optimă. 
 

 Vinul moldovenesc nu este recunoscut în Uniunea Europeană ca fiind un vin de bună 
calitate, deci e nevoie de o creștere a brandului de țară în domeniu. 
 

 Cooperarea între producătorii de vin și între producătorii de struguri este limitată. 
 

 Costurile de producție și de desfacere în Uniunea Europeană sunt însemnate, ceea ce face 
ca vinurile moldovenești să fie necompetitive în raport cu alte țări 
 

”În Germania în magazin poți cumpăra o sticlă de vin considerat cât de cât bun cu un euro - 
de la 90 de eurocenți la doi euro - în timp ce o sticlă de vin produs la noi mai jos de doi euro 

jumătate nu poate fi vândută. Aceasta se datorează costurilor foarte mari cu certificarea de 
ambele părți - în Moldova,  în UE” (producător de vin intervievat) 

 
În plus, există un singur laborator de testare a produselor alcoolice, iar testarea unei probe costă 
100 de euro.  
 



 
 

Programe de sprijin de până acum 
 

Primii pași către organizarea sectorului vitivinicol în sensul eficientizării, din punct de vedere 
instituțional, a activităților de promovare au fost făcuți: cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare a 
Statelor Unite (USAID), a fost creat Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV), un parteneriat public – 
privat finanțat în egală măsură de către sectorul privat (producătorii de vinuri) și Ministerul 
Agriculturii. Menirea acestei entități este să implementeze politica statului în sectorul vitivinicol 
(inclusiv în stabilirea regulilor în utilizarea şi gestionarea brandului de ţară pentru vinuri), să 
înainteze propuneri privind perfecţionarea legislaţiei cu privire la circulaţia produselor vitivinicole, 
dar principalul obiectiv al acestui proiect este de a dezvolta filiere de desfacere a vinului 
moldovenesc pe plan internațional. În acest sens a fost creat brand-ul Wine of Moldova.  
 
Pe partea de susținere financiară, a fost elaborat de către guvernul Republicii Moldova și Banca 
Europeană de Investiții (BEI) Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (”Filiera Vinului”) 
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale acestui sector. ”Filiera vinului” a presupus 
acordarea între 2011 și 2014 (prin MAIA) a unui împrumut de 75 milioane euro pentru finanțarea 
reformei industriei vinicole moldovenești.  
 
Creditele din cadrul acestui program au fost acordate în condiţii preferenţiale cu o rată a dobânzii 
sub cea a pieţei, pe o perioadă de până la 10 ani şi cu o perioadă de graţie de până la 4 ani. Alte 
facilități ale programului includ scutiri la plata taxelor de import şi TVA pentru utilajele procurate.  
 
Acest împrumut  a fost orientat către IMM-urile active în acest sector (producători locali de 
struguri, vinificatorii și industriile conexe, cum ar fi producția de sticlă), exclusiv pentru investițiile 
legate de producția de vinuri de calitate îmbuteliate cu "Denumire de origine protejată" sau cu 
"Indicație geografică protejată". Finanțarea aceasta nu a putut fi folosită pentru extinderea zonei 
viticole din R. Moldova. 
 
Obiectivele Programului: 

 Restructurarea sectorului vitivinicol și a industriilor conexe (producerea ambalajului, 
etichetelor, dopurilor etc.); 

 Îmbunătățirea calității și consistenței vinului produs în Moldova în aspecte diverse -de la 
calitatea podgoriilor până la ambalarea finală și livrarea produselor; 

 Diversificarea piețelor de desfacere ale țării prin asigurarea autenticității producției vinicole 
fabricate. 
 

Instrumentele financiare ale Programului oferite Beneficiarilor Finali sunt: 
 Credite acordate prin intermediul Instituțiilor Financiare Partenere (IFP);  
 Leasing a echipamentului vitivinicol și a utilajelor de producere (prin intermediul Instituţiilor 

Specializate). 
 
Din cele 75 milioane de euro au fost cheltuite numai 33 milioane euro, ceea ce nu indică o rată de 
succes prea însemnată. Solicitarea vinificatorilor este ca restul sumei să fie folosită  în crearea unui 
fond pentru restructurarea creditelor atrase de către agenții economici din acest sector.  
 



De asemenea, o deficiență importantă a acestui program este faptul că încă nu a fost lansat 
proiectul de consultanță pentru revitalizarea sectorului pentru stat și pentru producători, care 
completa acest împrumut.  
 
 
Recomadări pentru fructificarea ACLAC: 
 

 Reînnoirea viilor 
 
Măsura asumată de guvern pentru perioada 2011-2020 de recuperare și dezvoltare a 
viticulturii și procesare a  vinului, prevede înlocuirea a 80.000 ha de plantații vechi. 
Portaltoii și butaşii trebuie să fie  importaţi sau produşi la nivel local. Obiectivul este ca, 
până la sfârșitul acestui deceniu, aproape toate viile cultivate în prezent să fie reînnoite și 
dotate cu sisteme de irigare prin picurare moderne și antigrindină, precum și echipamente 
noi de management şi recoltare.  

 

 Promovarea pe piețele Uniunii Europene 
 
Activitatea-cheie pe care producătorii de vinuri trebuie să le întreprindă pentru a pătrunde 
pe piețele europene, evocată de toți producătorii intervievați în scopul acestui studiu, este 
participarea la târguri internaționale de profil, evenimente „business to business“ cu 
importatorii şi distribuitorii de vinuri, organizarea de degustări etc. Crearea unui brand-
umbrelă comun - Wine of Moldova - pentru cei mai mari zece producători de vinuri, precum 
și parteneriatul public – privat ”Oficiul Naţional al Viei şi Vinului” reprezintă o bună bază de 
plecare pentru derularea activităților de promovare a vinurilor moldovenești în UE. De 
asemenea, dezvoltarea  în continuare a turismului vinului în Republica Moldova ar 
reprezenta o modalitate de a interacționa cu potențiali parteneri de afaceri din Europa, în 
vederea stabilirii de relații comerciale. 

  

 Nevoie mai mare de certificare DOP (denumire de origine protejată) sau IGP (indicație 
geografică protejată) 
 
Deocamdată, în Republica Moldova sunt înregistrate DOP doar două mărci de vin. La nivel 
european, sistemul de indicaţii geografice este foarte bine reglementat, iar calitatea 
produselor cu indicaţii geografice este recunoscută de consumatorii din UE, dat fiind că 
aceasta este garantată de nişte organe de stat din ţara de origine. Astfel, aceste certificări 
conferă plus valoare acestor produse și ele pot fi vândute la un preţ mai ridicat, ceea ce ar 
ajuta foarte mult producătorii de vin care se confruntă cu problema lipsei de competitivitate 
a produselor pe partea de costuri și, evident, preț final la consumator. 
 
 

 Domeniul în care vinificatorii moldoveni au solicitat intervenția statului este cel financiar. 
Aceștia au propus: 

 
- crearea unui fond pentru restructurarea creditelor vinificatorilor obținute de la băncile 
comerciale locale. 
 
Companiile vinicole au înregistrat, în primul trimestru al anului curent, un sold al datoriilor la bănci 
de 1,73 de miliarde de lei, iar veniturile ratate numai în 2013 în urma interdicției importului de vin 



moldovenesc în Federația Rusă au atins cifra de 18,3 milioane de dolari. Scăderea masivă a 
vânzărilor cauzată de embargoul anterior a dus la reducerea numărului de vinării de la 189 la 141.3 
Pentru a se evita falimentele datorate incapacității de plată a datoriilor bancare e nevoie de un 
sistem de reeșalonare a creditelor  
 
- subvenționarea dobânzilor la creditele accesate de vinificatori (relaxarea condițiilor de creditare 
în cadrul „Filierei Vinului”) 

 
 

 fructificarea oportunității deschise de crearea mărcii naționale „Agricultura Ecologică – 
Republica Moldova” pentru certificarea vinurilor care îndeplinesc standardele în agricultură 
ecologică. O sticlă de vin ecologic se vinde în UE și cu 25 euro. 
 

 sprijinirea creării mai multor laboratoare de testare a băuturilor alcoolice (și în afara 
Chișinăului), ceea ce ar crea concurență și ar scădea prețul acestor servicii. 
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 ”Vinificatorii, cu pierderi și datorii de MILIARDE după embargoul rusesc”, ziarulnational.md, accesat pe 17 septembrie 

2014 





 

 

 

Preambul 

Rusia impune noi sancțiuni economice în industria de carne din Republica Moldova, iar UE oferă, 

datorită ACLAC, noi oportunități de dezvoltare a acestui sector, dar și implicații nefavorabile pe 

termen scurt. Studiul de față își propune să analizeze potențialul impact economic asupra industriei 

de carne din Republica Moldova având în vedere că acest sector este unul subdimensionat, 

subdezvoltat, dar de o importanță strategică pentru economia R. Moldova.Un astfel de studiu este 

important pentru ministerele de resort și pentru organizațiile de producători să înțeleagă care sunt 

beneficiile sau riscurile ACLAC asupra sectorului cărnii și cum ar putea susține dezvoltarea acestuia 

în contextul provocărilor la care este supus.  

Carnea, produsele din carne și animalele vii nu au o importanță majoră în ce privește totalul cotelor 

de export din R. Moldova. Totuși, puțina carne sau produse din carne exportate merg aproape total 

sper CSI. Motivul principal este faptul că UE are bariere stricte precum normele sanitare și 

fitosanitare (SPS) privind produsele de origine animalieră. Așadar, studiul de față va aborda și 

problema standardizării europene și măsurile pe care trebuie să le întreprindă guvernul R. 

Moldova. 

 

Prezumțiile discutabile din spatele poziției de negociere cu Uniunea Europeană 

Sectorul de producție de carne din R. Moldova se bazează masiv pe importul materiei prime, care 

este prelucrată în R. Moldova, îndeosebi pentru consum intern. Moldova importă aproximativ 60% 

din consumul de lactate şi produse de carne de vită, doar 40% provenind din producţia internă. 

Produsele de carne prelucrate nu au intrat pe piața Uniunii Europene, iar exporturile merg către 

CSI, deși volumul acestora este limitat. Materia primă vine din America Latină și din Uniunea 

Europeană și i se aplică taxe vamale de import, este prelucrată în R. Moldova și vândută în cea mai 

mare parte pe piața locală. Acest lucru înseamnă prețuri mai mari pentru populație la produsele din 

carne – în mod evident taxa vamală de 20% la carnea importată ca materie primă se regăsește în 

costul plătit populație.  

În cadrul negocierilor ACLAC guvernul moldovean a cerut ca taxa vamală la importul de carne din 

UE să poată rămâne în vigoare pentru perioada maximă posibilă de 10 ani. Deci, R. Moldova va 

putea exporta în UE produse din carne fără taxe vamale, în schimb va importa din UE cu taxe. 

Prezumția de la care a plecat guvernul moldovean a fost că producția locală trebuie protejată față 

de importurile din UE. Totuși, această prezumție funcționează atunci când există o producție 

internă semnificativă care trebuie protejată. Ceea ce nu e cazul cu sectorul de carne din Moldova. 

Singura excepție este producția de pasăre.  

Situația era cunoscută la nivelul guvernului moldovean, se știa de subdezvoltarea sectorului de 

producție de carne. Dar a funcționat o a doua prezumție: chiar dacă Moldova nu are în acest 

moment o producție semnificativă, sectorul trebuie protejat pentru a se putea dezvolta în 

următorii zece ani. Deci, guvernul așteaptă o dezvoltare a producției de carne, care nu s-a 

întâmplat natural în trecut, să se întâmple accelerat în deceniul de după intrarea în vigoare a 



ACLAC. E greu de crezut că se va întâmpla acest lucru. Ar trebui să existe programe naționale de 

stimulare a producției de carne și o intrare accelerată a cărnii din Moldova pe piața UE. 

Deocamdată, intrarea pe piața europeană nu s-a întâmplat din cauză că nu s-a pus la punct 

sistemul intern de certificare a calității.  

De fapt, protecționismul economic în sectorul cărnii se traduce prin câteva paradoxuri:  

(1) dat fiind că R. Moldova cumpără carne –materie primă din America Latină și Uniunea Europeană 

cu taxă vamală și o prelucrează pentru piața internă, prețurile la produsele din carne se mențin 

ridicate și vor rămâne ridicate.  

(2) pentru prelucrătorii de carne care ar dori să vizeze exportul spre UE, taxa vamală la materia 

primă înseamnă de fapt o creștere a prețului produselor care ar trebui exportate. Aceștia ar urma 

să cumpere materia primă din UE la care se adaugă taxa vamală, ceea ce face ca produsul final să 

plece cu un handicap la capitolul preț. Piața europeană deja sofisticată și saturată va fi greu de 

accesat de prelucrătorii din Moldova în aceste condiții.  

Aceste comentarii vizează situația generală a sectorului. Sunt însă diferențe semnificative între 

tipurile de carne. Producția de bovine este nesemnificativă și în scădere, pe când producția de 

pasăre este mai mare. De aceea, guvernul moldovean ar trebui să fie flexibil în aplicarea taxei 

vamale de import și să o folosească pentru perioada maximă de 10 ani doar pentru sectorul de 

carne de pasăre, adică singurul sector de producție internă care are de ce să fie protejat.  

”Industria cărnii din R. Moldova este dezvoltată, însă producătorii se confruntă cu lipsa de materie primă 

autohtonă. Producția de carne de vită este foarte mică și anual descrește. Apoi, materia primă autohtonă 

este foarte scumpă, de aceea producătorii preferă carnea importată, care e mai ieftină și este la fel de 

calitativă ca cea autohtonă. Pentru a se dezvolta piața industriei de carne e necesară o stabilizare a 

prețurilor la materia primă, dar și creșterea producției animală, exportul produselor din carne pe piața 

comunitară, precum și producerea în regim de perfecționare activă, fapt ce ține de o colaborare strânsă cu 

parteneri externi și prin creșterea puterii de cumpărare a consumatorilor locali” (Reprezentant, Patronatul 

Întreprinderilor Industriei Prelucrătoare de Carne) 

 

2. Analiza sectorului  

În anul 2013 erau 175 de întreprinderi de producere și prelucrare a cărnii în R. Moldova, în scădere 

față de 195 câte erau în 20101. S-ar putea totuși ca scăderea să nu reflecte situația de facto, dat 

fiind că producătorii se plâng și public, prin asociațiile reprezentative, și în interviurile luate de 

autori că există o concurență neloială, în creștere, venită de la abatoarele ilegale. Piața internă 

puțin pretențioasă și unde prețul contează foarte mult face ca tentația de a ieși din sfera legală să 

fie mare, mai ales că riscurile pentru cei prinși nu sunt mari, iar birocrația pentru autorizări și 

certificarea calității e mare. Deci scăderea întreprinderilor înregistrate și autorizate legal între 2010 

și 2013 reprezintă mai degrabă dezvoltarea sectorului ilegal decât o scădere a producției în sine.  

Sunt câteva întreprinderi mari în R. Moldova - ”Carmez”, ”Rogob”, ”Pegas”, ”Basarabia Nord” – care 

împreună dețin o bună parte a pieței. Relevant este că majoritatea sunt în zona de prelucrare și 
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 Biroul Național de Statistică ”Numărul de întreprinderi și unități de producție, pe tipuri de activități”; 



procesare a cărnii, nu neapărat de producție primară. Unele dintre ele au depășit stadiul de 

prelucrător și se ocupă și de desfacere, beneficiind de întregul lanț de adăugare a valorii de la 

prelucrare la consumatorul final. Un exemplu este Pegas, care vinde produsele în regim gourmet în 

restaurantele și magazinele din Chișinău, intrând pe nișa de produse de înaltă calitate și mai 

scumpe, pe care le caută o clasă de mijloc în dezvoltare și care încă este subaprovizionată în R. 

Moldova.  

Din datele prezentate de Biroul Național de Statistică, dar și din interviurile efectuate pentru acest 

studiu, rezultă că producătorii de carne se confruntă cu problema lipsei de materie primă 

autohtonă, mai ales pe segmentul de carne de vită. Astfel, o parte importantă de materie primă 

utilizată de întreprinderile moldovenești de prelucrare a cărnii este importată din afară. 

Conform datelor Biroului Național de Statistică, exporturile de carne în CSI au însumat 21,5 

milioane USD pentru anul 2012. Asta înseamnă doar 2,3% față de totalul de exporturi.  În schimb în 

UE exportul de carne și preparate din carne este nesemnificativ, deoarece R. Moldova nu a reușit să 

obțină certificarea necesară pentru a exporta pe piața europeană.  

 

Tabel 1. Structura exporturilorde carne în țările CSI versus UE, mii dolari SUA 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CSI 6686

.1 

6686.

1 

19063.

8 

8706.

6 

1813.

6 

1813.

6 

4576.

3 

1373.

3 

1344.

0 

9695.

9 

21507.

2 

21547.

6 

din 

care 

Rusia 

6611

.2 

6071.

1 

19063.

8 

8630.

1 

1183.

7 

- 3661.

3 

924.0 1344.

0 

9695.

9 

21507.

2 

21439.

2 

UE - - - 21.5 89.2 10.7 - - - - 2.5 4.4 

 

Tabel 2. Importurile de carne din țările CSI versus UE, mii dolari SUA 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CSI - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 - 0.2 0.6 0.8 

UE 4938.

2 

4588.

9 

3669.

8 

6996.

2 

7420.

9 

5845.

2 

2764.

2 

6368.

5 

4970.

3 

11449.

0 

12408.

9 

17677.

3 

Sursa:Biroul Național de Statistică 

 

Sectorul din carne a fost supus unei provocări în aprilie anul curent din cauza embargoului impus de 

Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară din Federația Rusă, Rosselhoznador, 

pentru carnea procesată din Republica Moldova sub motivul că nu respectă normele și standardele 

Uniunii Vamale. În plus, Rusia acuză producătorii moldoveni că importă carne din UE, o prelucrează 

și o reexportă în Rusia. Manipularea normelor și standardelor de către Rusia e deja un lucru 

cunoscut, acesta e doar un pretext folosit pentru a pune în practică o comandă politică de 

pedepsire a Moldovei. În ce privește reexportul spre Rusia, această practică ar putea fi adevărată și 

chiar legitimă: R. Moldova importă materie primă, îi crește valoarea adăugată și o reexportă. 

Potențialul de economie de frontieră, aflată la intersecția a două blocuri comerciale, permite 

Moldovei asemenea exerciții. Și autoritățile europene exprimă în conversații private temerea că R. 

Moldova ar putea deveni placa turnantă pentru intrarea pe piața europeană a unor producători 

ruși sau ucraineni (Ucraina a amânat implementarea acordului comercial similar cu UE).  



Este adevărat că în practica comercială există acest pericol, dar trebuie să delimităm foarte clar 

exporturile legitime de cele care doar folosesc portițe legale. Criteriul este dat de valoarea 

adăugată: dacă Moldova importă materie primă, o prelucrează și îi crește semnificativ valoarea 

adăugată, atunci este o practică legitimă (depinde însă de interpretarea principiului privind originea 

mărfii, acesta având interpretări variate la nivel mondial). Dacă Moldova doar importă produse 

dintr-un bloc comercial pentru a le exporta în altul, fără a le crește valoarea prin prelucrare, atunci 

va încălca litera și spiritul acordurilor comerciale. Aceasta este o discuție care trebuie avută atât cu 

UE cât și cu Rusia, pentru a stabili în mod clar care este practica acceptabilă – iar Moldova ar putea 

valorifica poziția sa de facilitator între blocurile comerciale.  

Rusia însă nu dorește un dialog constructiv pentru că nu acceptă premisa că acesta ar trebui să 

accepte orientarea Moldovei spre Uniunea Europeană. Embargoul și taxele comerciale arbitrare au 

afectat sectorul de carne moldovenesc. Decizia de a impune taxă vamală pentru carne și alte 

produse moldovenești Republicii Moldova a fost motivată de către serviciul vamal rusesc prin 

Anexa 6 din Actul de Constituire a Zonei de Comerț Liber a CSI, care prevede că Rusia, ca și orice alt 

stat CSI, are dreptul să impună taxe țărilor care au semnat acorduri de liber schimb cu alte state. 

Așadar, semnarea Acordului de Asociere, incluzând ACLAC, a fost principalul motiv pentru care 

Rusia a schimbat abordarea față de relațiile comerciale cu Republica Moldova. Rusia a cerut 

celorlalte două țări din Uniunea Vamală să impună taxe similare Republicii Moldova, însă acestea 

nu au fost de acord. Tactica Rusiei s-a întors împotriva sa pentru că subminează proiectul major de 

creare a Uniunii Euro Asiatice: deciziile impulsive ale conducerii ruse nu au fost urmate de decizii 

similare ale partenerilor săi, ceea ce arată limita influenței rusești asupra acestor țări. De fapt, spre 

surprinderea Occidentului, dar mai ales a Rusiei, președintele belarus Aleksandr Lukașenko susține 

și respectă decizia Chișinăului de a semna Acordul de Asociere cu UE, inclusiv ACLAC, ”şi nu va 

întreprinde măsuri pentru a introduce bariere în calea comerţului bilateral”2. Mai mult chiar, 

președintele Republicii Belarus a declarat în cadrul vizitei sale oficiale la Chișinău că Vladimir Putin 

exagerează impunând sancțiuni economice Republicii Moldova când, de fapt, acest acord poate fi 

benefic pentru ambele părți. 

 

Dimpotrivă, noi găsim mai multe oportunități pentru cooperare ca urmare a semnării Acordului de Asociere 

RM-UE. Puteți să vă încredeți în noi, în sprijinul nostru. Sunt convins că vectorii diferiți de integrare, Uniunea 

Europeană pentru Moldova și Uniunea Vamală pentru Belarus, nu trebuie să reprezinte un obstacol în 

relațiile bilaterale. Vă doresc tuturor, moldovenilor, sănătate, toate celelalte noi vom cumpăra. Vreau să vă 

doresc pace, bunăstare și dezvoltare” 

(Aleksandr Lukasenko la Chișinău, 24-25 septembrie 2014) 

 

 

Problema standardelor alimentare 

Așa cum am menționat deja, carnea și produsele din carne nu sunt exportate deocamdată pe piața 

comunitară deoarece nu respectă standardele alimentare, sanitare și fitosanitare ale UE. Există 

două opinii divergente printre producători, oficiali și analiștii economici din R. Moldova:  
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Adevărul Moldova, ”De ce a venit Lukasenko la Chisinau”25 septembrie 2014; 



a) problema standardelor și condițiilor fitosanitare nu se află la producători, aceștia sunt capabili să 

se adapteze la noile condiții, însă lipsa unui sistem de eliberare a certificatelor fitosanitare la nivelul 

Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reprezintă un blocaj în calea exporturilor 

pe piețele europene.   

b) producătorii și prelucrătorii de carne lucrează mult sub standardele europene și nu sunt pregătiți 

pentru reconversia de la piața internă puțin pretențioasă la cea europeană foarte pretențioasă. 

Halele de producție sunt învechite și e nevoie de investiții costisitoare.  

Cu alte cuvinte, producătorii pasează responsabilitatea la stat, pe când există o percepție largă că ei 

înșiși nu sunt pregătiți pentru piața europeană. ANSA este autoritatea responsabilă de 

implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa 

alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar. Pentru a emite certificatele fitosanitare este nevoie ca 

ANSA să fie recunoscută de UE. Procesul este avansat, dar nu finalizat. Problema nu este la ANSA în 

sine, o instituție care a beneficiat de asistență internațională și care e bine văzută de mediul 

experților de la Chișinău – problema e că semnalul politic de creare a ANSA a venit foarte târziu (16 

ianuarie 2013). Guvernul moldovean a mers foarte rapid în negocierile pentru Acordul de Asociere, 

inclusiv pentru cel comercial – acesta e un lucru bun și care a adus multiple puncte în relația țării cu 

Uniunea Europeană. Însă mai puțină atenție s-a acordat viitoarei implementări a Acordului. 

Procedurile de acreditare a ANSA durează, ca și reconversia producției și prelucrării de la 

standardele sovietice la cele europene. Acest lucru nu a fost pregătit din timp.  

 

”Carnea si produsele din carne nu sunt exportate pe piața Uniunii Europene. Motivul nu ar fi ca ele nu 

respectă standardele europene. Sunt sigură ca producătorii noștri într-o lună ar reuși să adopte toate 

standardele și condițiile fito-sanitare impuse de piața europeană. Până la urmă standardele europene de 

igienă sunt foarte asemănătoare cu cele rusești. Piața industrială a cărnii din Moldova se maturizează activ, 

iar producătorii autohtoni văd consecințele și se adaptează noilor condiții. Problema e că ANSA nu este încă 

acreditată pe deplin să emită certificatele necesare pentru un producător ca să exporte pe piața europeană”  

(Reprezentant, Patronatul Întreprinderilor Industriei Prelucrătoare de Carne) 

 

Nu a fost vorba de rea voință, ci e o problemă generală de capacitate administrativă a birocrației 

din R. Moldova. Elita tehnocratică care a  negociat Acordul cu UE nu a avut forță de penetrare 

pentru pune aparatul administrativă să înceapă serios sarcina de pregătire a economiei. 

Majoritatea producătorilor și a birocrației din sectorul agricol s-au comportat în ultimii ani ca și cum 

nu ar fi știut că se negociază un acord comercial comprehensiv care înseamnă de facto integrarea în 

piața economică europeană.  

 

Standarde și condiții fito-sanitare 

Crearea zonei de liber schimb între R. Moldova şi UE implică nemijlocit domeniul standardizării, 

acesta fiind reglementat de Capitolul 3 din Titlul V cu privire la comerţ şi aspecte legate de comerţ 



al Acordului de Asociere. Potrivit prevederilor Acordului, în special articolul 173, alin.13 Republica 

Moldova  trebuie să implementeze toate măsurile necesare cu „scopul de a atinge treptat 

conformitatea cu reglementările tehnice, standardele, metrologia, acreditarea, evaluarea 

conformităţii, sistemele corespunzătoare şi sistemul de supraveghere a pieţii ale Uniunii”. 

Constrângeri în procesul de adoptarea a standardelor europene în sectorul agroalimentar.  

Standarde naţionale conflictuale-coexistenţa standardelor europene cu standardele GOST 

Odată cu transpunerea progresivă a acquis-ului comunitar precum şi a legislaţiei secundare pentru 

armonizare în sectorul alimentar (regulamente şi directive) la momentul transpunerii în legislaţia 

naţională vor crea un cadru legal care trebuie implementat efectiv şi care va impune inclusiv 

eliminarea practicilor interne şi prevederilor naţionale inconsistente cu legislaţia UE. În acest 

context există riscul ca prevederile legale sectoriale ce urmează a fi instituite prin transpunerea 

directivelor şi regulamentelor să fie divergente cu multitudinea de standarde GOST existente în 

domeniul agricol şi industriei alimentare, acestea fiind în mare parte emise în perioada sovietică.  

Adoptarea standardelor europene prevede o serie de condiţionalităţi, care generează discuţii 

dintre adepţii standardelor europene, pe de o parte, şi susţinătorii standardelor vechi. 

Incompatibilităţile dintre standardele europene şi o mare parte a GOST-urile vizează următoarele 

aspecte:condiţionalitatea procesului de integrare europeană şi respectiv obligativitatea preluării 

graduale a standardelor europene;diferenţele de natură tehnică;contradicţii de ordin legal;regulile 

dictate de economia de piaţă,tendinţele din comerţul regional şi reorientarea exporturilor 

moldoveneşti. 

În ce priveşte sectorul agro – alimentar, constatăm că GOST-urile se folosesc intens la producţia 

mai multor categorii de produse destinate exportului: carne -262 standarde, cereale şi leguminoase 

(161 standarde), fructe şi legume (164 de standarde). În acest context, Comitetul European de 

standardizare are actualmente publicate 378 standarde europene în domeniul alimentar. Dintre 

acestea, 302 sunt adoptate în calitate de standarde moldovene. O mare parte dintre aceste 

standarde europene sunt în conflict cu standardele vechi GOST, acestea urmând a fi anulate 

ulterior.Acest fapt fiind prevăzut şi în art.408 din Acord care stipulează necesitatea abrogării 

legislaţiei naţionale inconsistente cu legislaţia UE. 

La analiza structurii exporturilor exportate preponderent pe pieţele UE şi CSI din perspectiva 

standardelor la care se conformează, sesizăm că preponderent domină GOST-urile, iar în unele 

cazuri chiar şi standardele naţionale ruseşti (GOST-R-urile).   
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Art.173 se referă la apropierea reglementărilor tehnice , standardelor şi evaluării tehnice din Acord de Asociere dintre 

Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a  Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și  Republica 
Moldova, pe de altă parte 



Figura1.Standardele adoptate ca standarde naţionale în cazul cărnii/produselor din carne 

 

Sursa:Institutul Național de Standardizare 

 

Acordul de asociere, în particular, stabileşte că în vederea integrării sistemului său de 

standardizare, Republica Moldova trebuie a) să transpună în mod progresiv standardele Europene 

(EN) ca standarde naţionale şi b) simultan cu această transpunere, să retragă standardele naţionale 

contradictorii. În acest context, Institutul Naţional de Standardizare trebuie să adopte progresiv un 

număr mare de standarde europene, reieşind atât din angajamentele ce derivă din Acordul de 

Asociere, cît şi din documentele de politici naţionale în acest domeniu, în primul rând din Hotărârea 

Guvernului 747 din 2011 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor 

pentru anii 2011 – 2015. Potrivit textului HG, la punctul 2.9 , capitolul Ameninţări, este menţionată 

problema legată de progresul lent de tranziţie de la sistemul de standarde bazat pe GOST-uri la 

unul bazat pe standarde internaţionale.Tot aici, la capitolul VI lit.i) este stabilită necesitatea ca 

procesul de armonizare a standardelor naţionale cu cele europene să fie accelerat. 

În condiţiile realităţilor de astăzi,când tehnologia, cunoştinţele şi practicile administrative aplicabile 

domeniului alimentar au evoluat în foarte mare măsură comparativ cu perioada anilor 1970 – 1980, 

foarte multe din standardele GOST nu mai corespund stării reale de lucruri în 

domeniu,descriindtehnologii învechite. 

3.2 Capacitate redusă de preluare a standardelor europene 

Potrivit Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea acordului de asociere pentru anii 2014-

2016, autorităţile moldoveneşti şi-au asumat realizarea mai multor acţiuni în domeniul 

standardizării:4 

 Asigurarea cu un sistem informaţional modern, fiind creată o bază de date electronice 

inclusiv a unui program pentru vânzările on-line a standardelor; 

 Accelerarea procesului de adoptare a standardelor europene prin creşterea numărului de 

standarde adoptate şi anularea standardelor naţionale contradictorii. 

                                                           
4
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, PlanulNațional de Implementare a Acordului 

de Asociere (aprobatprinHotărîreaGuvernului 808 din 7 octombrie 2014) 
 



Chiar dacă în acord este cerută intensificarea preluării standardelor europene, în Planul de Acţiuni 

nu se face referire la instrumentele de măsurare şi coeficienţi de performanţă privind numărul 

aproximativ de standarde şi sectoarele unde standardele europene sunt prioritare. În acest context 

, unicul  mecanism  de măsurare şi monitorizare a ritmului de absorbţie a standardelor europene îl 

constituie programele anuale de standardizare, realizate de către Institutul Naţional  de 

Standardizare (INS).  

Potrivit INS, pentru 2014 instituția a planificat adoptarea a 2187 de standarde, dintre acestea în jur 

de 123 de standarde europene ţin de domeniul produselor alimentare. Totuși, în 2013 INS a reuşit 

să adopte circa 20 de standarde din totalul de 2609 de standarde preconizate în Programul anual 

de standardizare5. Această performanţă scăzută este determinată de volumul standardelor 

europene, relativ mare şi perioada relativ mică pentru adoptarea lor. Mai mult decât atât, în anul 

2013 INS era în proces de consolidare instituţională şi administrativă. Potrivit Acordului de 

Asociere, Republica Moldova are la dispoziţie de la un an până la patru ani pentru a implementa 

normele europene aferente standardizării. Astfel, în perioada 2014 – 2020, autorităţile vor trebui 

să adopte anual circa 2500 de standarde, dintre care circa 60 în domeniul agroalimentar.  

O altă problemă enunţată, inclusiv de reprezentanţii INS în cadrul interviului acordat autorilor 

acestui raport, este lipsa prevederilor în legislaţia în vigoare a atribuţiilor de supraveghere a 

modului cum standardele se implementează după ce acestea au fost achiziţionate. Astfel, INS în 

calitate de autoritate naţională responsabilă de implementarea politicilor de standardizare nu 

îndeplineşte funcţii de monitorizare. Potrivit experţilor în domeniu, acest rol ar trebui să fie 

îndeplinit de către organismele de evaluare a conformităţii (organismele naţionale de certificare, 

laboratoarele de testare), care sunt acreditate de Centrul Naţional de Acreditare din Republica 

Moldova.Oricum, trebuie menţionat faptul că la ora actuală aceste laboratoare nu au atribuţii de 

inspecţii, mai ales că adoptarea standardelor este voluntară. De aceea, implementarea 

standardelor europene depinde în mare măsură de bunăvoinţa agenţilor economici şi geografia 

pieţelor de desfacere. Mai mult decât atât, unele organisme de evaluare a conformităţii 

(laboratoare) folosesc în continuare metode de testare conforme standardelor GOST.  

 

3.4 Poziţia reticentă a agenţilor autohtoni  

Transpunerea standardelor europene implică indirect retragerea celor vechi, inclusiv a celor 

interstatale (GOST-uri). Dar adoptarea standardelor europene şi anularea celor vechi constituie o 

provocare mare, dat fiind reticenţa anumitor agenţi economici autohtoni. Adoptarea standardelor 

în Republica Moldova se realizează în baza programelor naţionale de standardizare, elaborate în 

comun acord cu autorităţile publice care examinează şi vin cu propuneri privind categoriile de 

produse pentru care trebuie adoptate standarde. Și alţi actori interesaţipot participa în acest 

proces şi pot înainta propuneri în baza unor argumente consistente. În acelaşi timp, există situaţii 

când noile standarde sunt adoptate fără înţelegerea deplină a importanţei economice şi strategice 

a acestora de către operatorii economici din mediul de afaceri autohton. Poziţia reticentă a 

agenţilor economici este determinată de percepţia negativă faţă de standardele europene ca atare, 

văzute uneori ca obstacole decât ca instrumente de facilitare a procesului de producţie şi respectiv 

de integrare în comerţul european.  
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Potrivit reprezentanţilor INS, aceeaşi reticenţă se manifestă în rândul agenţilor economici şi faţă de 

participarea la activitatea Comitetelor tehnice de standardizare, care sunt create conform 

prevederilor legale în diferite sectoare ale economiei naţionale pentru a elabora diferite standarde 

concrete6. Această oportunitate nu este pe deplin valorificată, având în vedere interesul scăzut ce 

există în rândul agenţilor economici pentru participare la activitatea acestor comitete tehnice 

naţionale de standardizare. În prezent, o mare parte a operatorilor pe piaţa autohtonă, mai ales 

acei care sunt orientaţi spre piaţa CSI, inclusiv cea rusească, operează în continuare cu standarde 

de tip GOST. Iar preluarea standardelor europene presupune costuri financiare şi de producţie 

adiţionale, costuri greu de estimat, fapt ce trezeşte şi mai multe suspiciuni în rândurile agenţilor 

economici care sunt deja conectaţi la pieţele unde GOST-urile sunt acceptate, fie dispun de 

echipamente învechite a căror înlocuire necesită investiţii adiţionale. Mai mult decât atât, 

predomină percepţia că odată cu adoptarea standardelor europene, GOST-urile vor fi interzise 

definitiv, fapt ce ar limita accesul pe unele pieţe, considerate până acum tradiţionale (în speţă cea 

rusească). În consecinţă, standardele europene sunt percepute cu neîncredere, iar GOST-urile sunt 

considerate drept standarde care datorită originii şi moştenirii sovietice ar fi”adevăratele standarde 

ale calităţii”.  

Recomandări  

1. Iniţierea consultărilor publice pentru anularea progresivă a standardelor GOST; 

2. Crearea unor platforme pentru parteneriate publice-private, adiţionale la instrumentele de 

finanţare oferite de UE, pentru sprijinirea financiară a agenţilor economici în particular în procesul 

de preluare şi implementare a standardelor europene; 

3. Facilitarea unui acces sporit pentru agenţii economici interesaţi de standardele europene, prin 

vizualizarea sumarelor standardelor europene, dar şi aplicarea unor tarife speciale atractive cu 

scopul promovării achiziţionării standardelor de către agenţii economici; 

4. Elaborarea unui mecanism ce ar permite monitorizarea procesului de implementare a 

standardelor europene, cu accentul pe standardele care sunt obligatorii, fie ca urmare a faptului că 

sunt parte a reglementărilor tehnice, sau pentru că entităţile economice s-au obligat să le respecte. 

Acest mecanism ar putea să implice laboratoarele, organismele de certificare, inclusiv Agenţia 

pentru Protecţia Consumatorului.  

 

Reformele şi obiectivele Guvernului RM în domeniul siguranţei alimentelor 

Siguranța alimentară a fost recunoscută formal ca obiectiv important pentru reorientarea 

comercială a Moldovei. Prin HG nr.747  din 2011 a fost aprobată Strategia în domeniul siguranţei 

alimentelor pentru anii 2011-2015 (Strategia 747), care este documentul de bază în procesul de 

creare a unui sistem eficient de control al siguranţei alimentelor. În conformitate cu Strategia 747 

precum şi Planul de Acţiuni pentru implementarea acesteia au fost realizate următoarele acţiuni:  
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1. La 18.05.2012 a fost aprobată Legea nr.113 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 

generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor. Legea stabilește principiile generale din 

domeniu și instituie Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor( ANSA). 

2. Prin intermediul Legii nr. 318 din 2012 au fost modificate şi completate cele mai importante legi 

sectoriale ce ţin de siguranţa alimentelor, dar şi de domeniile sanitar-veterinar şi cel fitosanitar. 

3. La 16.01.2013 a fost aprobată și HG nr.51 privind organizarea şi funcționare Agenţiei Naţionale 

pentru Siguranţa Alimentelor, care a fost creată prin reorganizarea prin fuziune a Agenţiei sanitar-

veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi a Inspectoratului General de 

Supraveghere Fitosanitară şi  Control Semincer.  

Situaţia actuală în domeniul de control şi supraveghere 

Funcţia de elaborare a politicilor privind siguranţa alimentelor aparţine Ministerului Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi Ministerului Sănătăţii, iar funcţia de control şi supraveghere a 

implementării acestora este atribuită ANSA. Agenția are 35 subdiviziuni teritoriale responsabile 

pentru implementarea funcţiilor delegate la nivel de raion, ce se subordonează direct oficiului 

central, precum şi 18 puncte de control la frontieră.Numărul total de angajaţi este de 1457, din 

care 156 angajaţi în cadrul oficiului central;1182 angajaţi în subdiviziuni raionale şi 119 în punctele 

de control la frontieră.  

Lacune şi probleme identificate: 

 Lipsa actelor normative subsidiare (regulamente) care ar reglementa activitatea de control 

pe sub-domenii şi la obiecte de control concrete; 

 

 Legile sectoriale (221/2007, 228/2010, 119/2004, 63/2013) deşi au fost revizuite cu scopul 

de a reflecta constituirea ANSA şi reformele instituționale survenite, nu au inclus 

modificările şi completările necesare în ceea ce privește reglementarea  activităţii de control 

şi supraveghere cu scopul de a stabili o abordare comună pentru un pachet de legi; 

 

 Nu au fost stabilite în legislaţie foarte clar limitele primare de control, autorizare şi 

sancţionare între ANSA şi alte autorităţi, în special Centrul de Sănătate Publică. 

Actualmente, atât igiena cât şi siguranţa produselor sunt domenii prioritare pentru ANSA si 

Centru.  

 

 Limitări în gestiunea şi utilizarea laboratoarelor pentru testarea probelor prelevate necesare 

în procesul de efectuare a controalelor şi eliberarea actelor de către ANSA. La moment, în 

subordinea ANSA este doar Centrul Republican de Diagnostică Veterinară(CRDV), care are 

trei filiale regionale. Restul laboratoarelor care sunt utilizate de către ANSA din alte domenii 

precum testarea produselor de uz fitosanitar şi de origine vegetală sunt în subordinea 

Ministerului Agriculturii şi Ministerului Sănătăţii. Pentru asigurarea calităţii efectuării 

probelor de laborator şi utilizarea acestor date pentru alte procese sau acte permisive de 

către ANSA, este nevoie de implementarea unui sistem informaţional de management al 

laboratoarelor. Acest sistem va permite automatizarea proceselor de colectare a probelor, 

efectuării investigaţiilor şi gestionarea datelor într-un mod transparent şi eficient. Adiţional, 

un astfel de sistem informaţional de management al laboratoarelor permite integrarea cu 



alte sisteme informaţionale precum integrarea cu un sistem pentru gestionarea controalelor 

şi sistem pentru eliberarea actelor permisive.La această etapă, neavând toate laboratoarele 

în gestiune directă, este dificilă implementarea unui asemenea sistem, dar şi integrarea 

acestuia cu alte sisteme informaţionale ale ANSA.  

 

 Descrierea procedurilor şi proceselor pentru elaborarea actelor permisive nu este uniformă. 

Este necesar a se elabora ghiduri care descriu procedurile şi paşii pentru obţinerea 

permiselor. Aceasta ar facilita accesul la informaţie şi ar îmbunătăţi calitatea conformării 

agenţilor economici cu cerinţele cadrului normativ din domeniu.  

 

Gradul de armonizare a legislaţiei naţionale  

În general legislaţia Republicii Moldova din domeniu  a transpus cele mai importante abordări şi 

principii din cadrul normativ de bază al UE în ceea ce ţine efectuarea controalelor oficiale în 

domeniul siguranţei  alimentelor (în pofida faptului că nici Legea nr.113 şi nici Legea 50 din 

28.03.2013 nu prevăd că acestea au fost armonizate integral cu Directivele relevante ale UE.) 

Mai rămân a fi transpuse prevederile ce ţin de sistemul rapid de alerte şi gestionarea crizelor, 

stabilite în cap.IV al Regulamentului 178, astfel nefiind prevăzut  la nivel naţional un sistem de 

alerte şi gestionare a crizelor după modelul UE, în acelaşi context nu au fost transpuse abordări şi 

mecanisme în privinţa cooperării între autorităţi de diferite niveluri în scopul asigurării siguranţei în 

domeniul alimentar.  

În domeniul măsurilor sanitare şi fitosanitare, Agenda de Asociere (documentul tehnic ce detaliază 

Acordul de Asociere pentru anii imediat următori) prevede acţiuni cu privire la organismele de 

evaluare a conformităţii, cum ar fi laboratoarele de testare, fără de care buna adoptare şi 

implementare a standardelor este mai degrabă irealizabilă. Acestea sunt următoarele: 

 Echiparea laboratoarelor oficiale specializate ( inclusiv laboratoarele de referinţă), care sunt 

acreditate la nivel regional şi internaţional 

 

 Instruirea personalului  

 

 Elaborarea şi implementarea unui sistem de management, conform standardului 

internaţional ISO 17025 şi acreditarea laboratoarelor pe acest standard internaţional; 

 

 Implementarea metodelor noi de analiză conform standardelor internaţionale.  

 

 

 

 



Raportul face parte din proiectul Centrului  Român de Politici Europene – Republica Moldova           

“Implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzator dincolo de statistici. Obţinerea de 

beneficii pentru segmente cheie din sectorul agricol şi industrial al Republicii Moldova” sprijinit prin 

programul MATRA, Ambasada Olandei, Programul “Statul de Drept si Programul pentru Buna 

Guvernare”. 

Opiniile exprimate aparțin în totalitate autorilor și nu implică poziții oficiale ale finanțatorilor sau 

altor instituții și organizații partenere. 
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