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Summary. The emergence of a new socio-economic system open to world trade liberalization process 

triggering their joint efforts with the international community will produce undoubtedly significant changes 
not only in shape, but also fund of the national economy, including in agriculture. Agricultural our country 
must be adapted to the Common Agricultural Policy which aims to integrate. 

The article reflects on the situation of national agriculture, agri-food import and export dynamics, 
pursuant to which the authors come up with some proposals that would change the situation in this sector of 
the national economy for the better. 
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ÎNTRODUCERE 
Pentru toate ţările, inclusiv şi pentru Republica Moldova, agricultura a fost şi rămâne suportul 

existenţei umane şi, prin urmare, constituie cel mai puternic factor de echilibru în armonizarea 
dezvoltării economice.  

Începând cu anii ’90 ai secolului trecut s-u depus eforturi pentru a reforma sectorul 
agroalimentar, prin demontarea sistemului centralizat administrat şi instituirea unei economii bazate 
pe relaţiile de piaţă, prin reformarea proprietăţii publice şi sporirea ponderii proprietăţii private, prin 
aplicarea metodelor şi tehnicilor specifice economiei concurenţiale etc.  

Fireşte, în condiţiile iniţierii proceselor de integrare în Uniunea Europeană apare necesitatea 
ajustării agriculturii naţionale la cerinţele Pieţii Comune Agricole, armonizării raportului dintre 
ramurile acestea atât la cerinţele pieţii cât şi la resursele disponibile ale ţării noastre ce ar contribui 
la sporirea eficacităţii şi eficienţii acestei ramuri a economiei naţionale. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Din materialele utilizate în cercetare fac parte actele normative naţionale şi internaţionale, 

manuale, monografii, materialele conferinţelor naţionale şi internaţionale, alte publicaţii specifice 
temei. Studiul se realizează pe datele selectate şi prelucrate de autori în baza anuarelor statistice ale 
Republicii Moldova, Eurostat şi altor publicaţii care ne-au furnizat semnificaţii şi explicaţii 
pertinente în raport cu fenomenele sau procesele privind dezvoltarea agriculturii prin prisma 
integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Economia naţională se caracterizează prin creşterea produsului intern brut (PIB), în anii 2001-

2011 în preţuri curente de 4.3 ori iar în preţuri comparabile doar de 1.6 ori. Chiar dacă contribuţia 
agriculturii la formarea produsului intern brut din ţara noastră se reduce de la 22.4 % în anul 2001 la 
12.3% în 2011, ea rămâne extrem de importantă pentru economia ţării noastre.  
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Totalul producţiei agricole, în preţuri curente (tabelul 1) a sporit de la 8.65 miliarde lei în 
2001 la 22.12 miliarde lei în anul 2011 sau de 2.56 ori. Acest spor categoric se datorează preţului. 
Dacă totalul producţiei agricole în preţuri curente a crescut de la 10.35 miliarde lei în 2003 la 19.87 
miliarde lei în 2010 sa de 1.9 ori, apoi în preţurile comparabile ale anului 2005 s-a majorat de la 
10.18 miliarde lei în 2003 la 12.15 miliarde lei în 2010 sau de 1.2 ori. În totalul producţiei agricole 
pronunţat, cu 66.2 % în 2001 şi 70.0% în anul 2011, domină producţia vegetală.  

Tabelul 1. Producţia agricolă    
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total, 
miliarde lei  8.65 9.47 10.35 11.82 12.69 13.73 12.83 16.50 13.30 19.87 22.12 

 din care – 
vegetală 5.73 6.30 7.09 7.90 8.45 9.08 7.94 10.80 7.86 13.62 15.50 

 - animală   2.65 2.87 2.94 3.52 3.85 4.28 4.51 5.52 4.99 5.79 6.12 
 - servicii 0.26 0.31 0.33 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.45 0.47 0.49 

 nivelul de 
rentabili-  
 tate al 
producţiei, % 
  - vegetală  

19.2 22.9 29.8 24.8 17.1 17.1 23.1 27.9 5.2 43.2 - 

 - animală  9.4 1.1 -8.6 7.4 25.0 20.1 -3.0 18.4 21.4 20.7 - 

Sursa: alcătuită de autori în baza Anuarelor Statistice ale Republicii Moldova 

Structural, pe parcursul anilor ponderea producţiei vegetale se micşorează de la 70% în 2001 
la 66.2% în 2010. Ponderea culturilor cerealiere varză de la 9.5 % în 2007 la 33 la sută în anul 2004, 
a strugurilor – de la 8 % în 2001 la 19.4 la sută în 2007. Situaţia respectivă ne demonstrează, pe de 
o parte, că agricultura ca domeniu de activitate este suficient de conservată, iar pe de altă parte, că 
structura producţiei agricole nu se formează doar numai sub influenţa decidenţilor. Structura 
producţiei agricole, dezvoltarea agriculturii este influenţată considerabil de cele trei grupe de 
resurse, de reformele ce se produc în fiecare dintre cele trei grupări de resurse care determină 
situaţia din agricultura naţională. 

Este în creştere ponderea sectorului privat în agricultura naţională. Suprafaţa terenurilor 
agricole deţinute de exploataţiile agricole de stat, societăţile pe acţiuni, gospodăriile colective, 
(tabelul 2) a crescut de la 798.5 mii ha (35.2% din total) în 2003 la 871.3 mii ha (38.9% din totalul  

Tabelul 2. Terenurile agricole după categoriile deţinătorilor  
Indicii 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  Total, mii ha 2269.6 2264.0 2257.4 2254.0 2245.8 2240.2 2239.4 2236.9 
 din care: -întreprinderi şi 
organizaţii  798.5 835.2 841.2 848.0 839.0 858.0 867.8 871.3 

   -gospodării ţărăneşti (de 
fermier)  743.5 706.7 692.9 685.6 678.9 668.6 672.4 661.4 

Inclusiv: - cu suprafaţa medie a   
terenului mai mică de 50 ha 607.1 611.7 604.1 620.0 605.8 603.3 600.4 591.0 

  din care: - cu suprafaţa medie a   
  terenului mai mică de 10 ha 600.4 586.5 601.9 611.6 591.3 585.3 579.4 565.6 

        -gospodării anexe auxiliare     305.2 298.6 299.1 306.9 308.5 307.8. 303.5 313.6 
      -alţi deţinători de teren 422.4 423.5 424.2 413.5 419.4 405.8 395.7 390.6 

Sursa: calculele autorilor după Rezultatele cercetării statistice privind activitatea agricolă a micilor producători 
agricoli în Republica Moldova, Ed. Statistica Chişinău 

terenurilor agricole) în anul 2010 sau cu 9.1 la sută. Semnificativ este că suprafaţa terenurilor 
deţinute de întreprinderi şi organizaţii a crescut din contul terenurilor agricole ce le-au deţinut 
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gospodăriile ţărăneşti (de fermier) suprafaţa cărora s-a micşorat de la 743.5 mii ha (32.7% din total) 
în 2003 la 661.4 mii ha (29.6% din total) în 2010 sau cu 10.1 la sută. Suprafaţa terenurilor agricole 
deţinută de gospodăriile anexe auxiliare a sporit modest de la 305.2 mii ha (13.4%) în 2003 la 313.6 
mii ha (14.0%) în anul 2010.  

Chiar dacă producţia globală agricolă obţinută în sectorul privat, în preţurile comparabile ale 
anului 2005, oscilează între 9.43 miliarde lei în 2007 şi 12.32 în 2008 ea categoric domină în raport 
cu cea căpătată în sectorul public. Dacă în anul 2008 producţia globală agricolă obţinută în sectorul 
privat o depăşeşte pe cea din sectorul public de circa 9 ori, apoi în 2009 – 18.1 ori.  

Conform anuarului statistic al Republicii Moldova, gospodăriile populaţiei şi gospodăriile 
ţărăneşti pun la dispoziţia consumatorului peste 70 la sută din volumul total al producţiei agricole. 
Potrivit rezultatelor cercetărilor statistice gospodăriile personale auxiliare ale cetăţenilor şi 
gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor de pământ până la 10 ha dispunând doar 
de circa 40 % din terenurile agricole au produs 70 % din volumul producţiei agricole totale din ţară, 
inclusiv 58% - din producţia vegetală şi circa 87% - din producţia animală, ceea ce demonstrează, 
incontestabil, că micii producători agricoli sunt mai eficienţi.  

Agricultura în general, inclusiv şi în ţara noastră este influenţată de cererea pe piaţă şi de 
avantajul comparativ al fiecărui produs. Pornind de la teoria avantajului comparativ care susţine că 
superioritatea potenţială în relaţiile de schimb depinde de diferenţele dintre costurile comparative, 
ţara noastră trebuie să-şi formeze o structură de producţie astfel, încât costurile în sumă să 
corespundă celor mai eficienţi operanţi externi. Evident, avantajul comparativ în agricultura 
naţională se proiectează în cerere pe piaţă.  

În toate ţările, de regulă, producţia agroalimentară este adresată, prioritar, pieţii interne. Însă 
cererea pe piaţa internă a produselor alimentare din ţara noastră este limitată de circa 3.6 mil. de 
consumatori şi de veniturile acestora. Conform Anuarului Statistic al Republicii Moldova în anul 
2011 minimul de existenţă pe o persoană alcătuia 1503 lei iar media lunară a veniturilor disponibile 
- 1444.7 lei sau 96.12 %. Mai mult, ponderea populaţiei cu veniturile disponibile până la 1600 lei pe 
o persoană pe lună în mediul urban în anul 2011 constituia 57.0 % iar în mediul rural – 86.6 la sută.  

Indiscutabil, producţia agroalimentară depăşeşte cererea pieţii interne. Prin urmare Republica 
Moldova este condamnată la dezvoltarea relaţiilor comerciale atât cu ţările din orient cât şi din 
occident, atât cu ţările vecine cât şi cu cele de pe alte continente. Valoarea producţiei 
agroalimentare în 2000 s-a micşorat de 2 ori în raport cu anul 1996, apoi în anul 2005 creşte faţă de 
2000 tot de 2 ori. Pe parcursul anilor s-au produs şi modificări structurale.  

Dacă în anul 1996 categoric (cu 77.6 %) dominau produsele alimentare (tabelul 3) fiind  

Tabelul 3. Valoarea producţiei agroalimentare exportate  
 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total, milioane $  584.7 291.0 582.9 464.0 533.8 595.0 609.2 732.2 917.1 
Inclusiv:- animale vii şi   
 produse animale 60.03 22.8 17.2 16.2 13.6 10.1 9.1 27.0 38.0 

 - produse vegetale 67.70 65.9 131.9 136.5 162.9 210.1 268.4 340.7 471.0 
din care: - legume 3.86 1.83 4.80 5.69 2.58 3.98 4.06 8.77 24.53 
- fructe comestibile 28.82 22.30 60.88 64.58 92.83 85.38 125.43 167.62 186.96 

- grăsimi şi uleiuri 3.37 3.9 37.8 34.9 55.3 62.9 50.7 47.6 77.5 
- produse alimentare 453.63 198.4 396.0 276.4 276.0 311.9 281.0 316.9 330.6 
din care: - zahăr 58.58 3.12 7.52 19.11 23.22 15.04 34.68 29.06 14.58 
-preparate din legume, 
fructe 77.51 29.30 46.48 42.32 79.48 51.40 50.12 52.27 68.77 

-băuturi alcoolice şi 
nealcool 224.13 128.02 314.55 186.61 134.16 195.91 159.47 178.19 181.31 

              - tutun 76.76 30.56 11.89 10.17 15.36 18.82 15.65 27.16 28.72 

           Sursa: alcătuită de autori în baza Anuarelor Statistice ale Republicii Moldova 
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urmate de produsele vegetale (11.6 %), de animale şi produsele animale (10.3 %), apoi în anul 2011 
cea mai mare pondere (51.4%) o aveau produsele vegetale, fiind urmate de produsele alimentare 
(36.0 %), grăsimi şi uleiuri (8.5%).  

Considerabil, de la 58.58 mil $ în 1996 la 14.58 mil $ în anul 2011 sau de circa 4.0 ori s-a 
redus exportul zahărului. În anii respectivi s-a redus şi exportul tutunului, a preparatelor din legume 
şi fructe. Valoarea băuturilor alcoolice şi nealcoolice s-a micşorat de la 224.13 mil $ în 1996 la 
181.31 mil $ în anul 2011 sau cu 23.6 la sută.  
Valoarea producţiei agroalimentare importate a sporit de la 1442.9 mil $ în 1996 la 687.8 mil $ în 
anul 2011(tabelul 4) sau de 4.8 ori. Valoarea produselor alimentare importate a sporit de la 82.14 
mil $ în 1996 la 355.8 mil $ în anul 2011 sau 4.3 ori, a produselor vegetale – de 4.8 ori, ale 
animalelor vii şi produselor animaliere – de 6.5 ori. 

Tabelul 4. Valoarea producţiei agroalimentare importate  
 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total, milioane $ 142.9 109.6 279.6 315.6 466.0 631.3 513.7 591.4 687.8 
Inclusiv:- animale vii şi   
 produse animale 16.62 10.7 57.2 51.9 61.7 100.3 75.3 94.7 107.8 

 - produse vegetale 41.12 25.3 65.0 72.8 150.4 166.7 132.6 168.8 199.1 
din care: - legume 13.04 4.34 8.72 10.47 19.12 27.34 24.87 30.17 38.49 
- fructe comestibile 2.11 3.25 17.69 20.48 28.65 29.53 40.25 58.02 68.45 

- grăsimi şi uleiuri 3.04 2.4 9.9 11.1 16.0 20.9 16.1 19.3 25.1 
- produse alimentare 82.14 71.2 147.5 179.8 237.9 343.4 289.7 308.6 355.8 
din care: - zahăr 25.20 3.24 6.81 4.69 7.21 15.95 14.31 12.54 23.01 
-preparate din legume, 
fructe 1.54 1.35 13.60 14.47 20.85 30.13 20.01 22.72 25.12 

-băuturi alcoolice şi 
nealcool 29.66 5.09 34.02 42.39 47.79 75.51 47.89 44.95 50.29 

               - tutun 12.30 54.36 38.91 47.81 66.08 77.95 88.12 91.44 92.89 

 Sursa: alcătuită de autori în baza Anuarelor Statistice ale Republicii Moldova 

Gradul de acoperire a importului cu exportul produselor agroalimentare (tabelul 5) se reduce  

Tabelul 5. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a produselor agroalimentare, % 
 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

   Total 409.2 265.5 208.5 147.0 114.5 94.2 118.6 123.8 133.3 
din care: -animale şi 
produse animale 361.2 213.1 30.1 31.2 22.0 10.1 6.8 28.5 35.2 

  - produse vegetale 164.6 260.5 202.9 187.5 108.3 126.0 202.4 201.8 236.6 
- grăsimi şi uleiuri 
animale sau vegetale   110.8 162.5 381.8 314.4 345.6 300.9 314.9 246.6 308.8 

produse alimentare, 
băuturi alcooli ce şi 
nealcoolice 

552.3 278.6 268.5 153.7 116.0 90.8 97.0 102.7 92.9 

Sursa: calculat de autori în baza Anuarelor Statistice ale Republicii Moldova  

de la 409.2 % în 1996 la 94.2 % în 2008 şi apoi foarte lent creşte până la 133.3 % în 2011.  
Cel mai puţin au avut a suferi produsele vegetale, gradul de acoperire a importul cu exportul 

cărora creşte de la 164.6 % în 1996 la 260.5% în 2000 apoi se micşorează până la 108.3 % în 2007 
şi ulterior se majorează până la 236.6 % în 2011. Categoric s-a micşorat indicatorul respectiv la 
animale şi produsele animale, de la 361.2 %  în 1996 la 35.2 la sută în anul 2011.  

Se cere să menţionăm, în mod special, că în ţara noastră unde în structura produselor 
agroalimentare domină categoric produsele alimentare, băuturile alcoolice şi nealcoolice gradul de 
acoperire a importurilor cu exportul acestora se micşorează de la 552.3 % în 1996 la 92.9 % în 
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2011. Republica Moldova a ajuns să importe mai multe produse alimentare, băuturi alcoolice şi 
nealcoolice decât exportă, ceea ce-i extrem de periculos pentru economia naţională, pentru soarta 
ţării noastre.  

Important pentru ţara noastră, care de-a lungul anilor s-a aflat „în calea tuturor răutăţilor”, este 
orientarea spaţială a schimburilor comerciale.  

Pe parcursul anilor relaţiile comerciale a ţării noastre a suferit schimbări de proporţii. Aşa, 
exportul în CSI a crescut de la 543.1 mil $ în anul 1996 (tabelul 6) la 919.3 mil $ în anul 2011 sau 
de 1.69 ori. Însă, ponderea exportului în CSI se reduce de la 68.3 % din totalul exportului în 1996 la 
1.69 ori. Însă, ponderea exportului în CSI se reduce de la 68.3 % din totalul exportului în 1996 la 
41.47 % în anul 2011. În anii respectivi exportul bunurilor naţionale în spaţiul UE – 27 a sporit de 
la 78.1 mil $ la 1083.0 mil $ sau de circa 13.9 ori iar ponderea acestora în totalul exportului a 
crescut de la 9.8 % în 1996 la 48.8 % 

Importul bunurilor din spaţiul CSI s-a majorat de la 652.7 mil $ în 1996 la 1713.4 mil $ în 
anul 2011sau de 2.62 ori, iar ponderea acestora în importul total s-a micşorat de la 60.86% în 1996 
la 33.0 % în anul 2011. Importul bunurilor de ţara noastră din UE – 27 a sporit de la 177.2 mil $ în 
1996 la 2256.3 mil $  în 2011 sau de 12.7 ori, iar ponderea acestora în totalul importurilor a crescut 
de la 16.5 % în 1996 la 43.5 % în 2011.  

Tabelul 6 Comerţul exterior, milioane $ 
 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total - Export 795.0 471.5 1090.9 1050.4 1340.0 1591.1 1283.0 1541.5 2216.8 
 - Import 1072.3 776.4 2292.3 2693.2 3689.5 4898.8 3278.3 3855.3 5191.3 
- Balanţa 
comercială -277.3 -304.9 -1201.4 -1642.8 -2349.5 -3307.6 -1995.3 -2313.8 -2974.5 

Inclusiv: CSI 
– Export 543.1 276.1 551.2 423.6 548.9 623.0 490.4 624.0 919.3 

- Import 652.7 259.8 905.2 1020.8 1333.7 1737.3 1141.8 1256.9 1713.4 
- Balanţa 
comercială -109.6 16.3 -354.0 -597.1 -784.8 -1114.3 -651.4 -632.8 -794.2 

U E - 27 – 
Export 78.1 102.2 443.2 536.9 678.9 820.1 667.3 728.9 1083.0 

- Import 177.2 226.0 1038.8 1218.5 1681.0 2103.5 1421.2 1704.2 2256.3 
Balanţa 
comercială -99.1 -123.8 -595.6 -681.6 -1002.0 -1285.2 -753.8 -975.3 -1173.3 

Sursa: alcătuită de autori în baza Anuarelor Statistice ale Republicii Moldova  

Evident, se cer măsuri, care ar contribui la reducerea deficitului comercial.  

CONCLUZII 
În rezultatul studiului concluzionăm: 
1 Cererea pe piaţa internă, inclusiv şi a produselor alimentare, este limitată de numărul 

consumatorilor şi capacitatea de cumpărare ale acestora, ceea ce condamnă ţara noastră la export. 
2. Exportul şi importul produselor naţionale este în creştere însă gradul de acoperire a 

importurilor cu exportul produselor se reduce cu viteză accelerată. 
3. Exportul bunurilor din ţara noastră creşte mai accelerat spre piaţa Uniunii Europene decât 

pe piaţa Comunităţii Statelor Independente. 
Cu scopul de a schimba situaţia considerăm oportun: 
1. A selecta judicios produsele agroalimentare cu care ţara noastră ar avea succes, în mod 

special, pe pieţele ce demonstrează stabilitate mai constantă, cum este Piaţa Agricolă Comună a 
Uniunii Europene. 

2. A ajusta structura ramurilor agriculturii naţionale la cererea pieţii. 
3. A renunţa la suportul ex ante /înainte de a obţine producţia/ şi intervenţia statului ex post 

/după ce s-a obţinut producţia/. Suportul de tip ex post poate fi oferit prin două mecanisme:  
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a. Statul subvenţionează o parte a preţului de piaţă acoperind cheltuielile de producţie;     
b. Statul cumpără producţia la preţul negociat dar mai înalt decât costul. Producţia este apoi 

vândută, inclusiv industriei de prelucrare, la un preţ care poate fi mai redus decât cel plătit 
fermierilor pentru a nu afecta puterea de cumpărare a populaţiei. 
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Rezumat. În ultimii zece ani, fluxul şi varietatea de bunuri au crescut enorm, distribuţia are cerinţe tot 

mai stringente şi supune procesul de livrare modelului ”just – in - time”, astăzi observăm dezvoltarea 
tendinţei de specializare şi centralizare a sistemelor de producere a produselor agroalimentare, globalizarea 
marketingului şi sezonalitatea produselor agricole şi agroalimentare sunt principalele provocări ale lanţului 
logistic, toate acestea ar putea duce la necesitatea dezvoltării mai eficiente a logisticii în sectorul 
agroalimentar al ţărilor în curs de dezvoltare 

Sectorul agroalimentar joacă un rol destul de important în economia Republicii Moldova, fiind unul 
dintre principalii contribuabili ai PIB-ului, acest aspect este specific, în majoritate, pentru ţările în curs de 
dezvoltare. Potrivit Comisiei Europene, industria alimentară şi a băuturilor este una din cele mai importante 
şi dinamice sectoare din Europa, aceasta este compusă din mai mult de 300.000 de companii care oferă locuri 
de muncă pentru 4 milioane de oameni (în mediu).  

Cuvinte cheie: Competitivitate, Eficienţă şi Eficacitate, Lanţ Logistic, Produse Agroalimentare 

INTRODUCTION 
The role of production and supply chain is increasing worldwide due o the growing consumer 

concerns over food safety and quality together with retailer demands for large volumes of consistent and 
reliable product. In developed countries, product losses (post harvest losses) are generally small during 
processing, storage and handling because of the efficiency of the equipment, better storage facilities, and 
control of critical variables by a skilled and trained staff. Recently, the concept of Agricultural and Food 
production has been under development as more effective and efficient management system is required 
for the food production planning, physical collection of primary produce from fields and homesteads, 
processing and storage at various levels, handling, packaging, and distribution of final product.   

MATERIALS AND METHODS 
The main methodologies and material employed in this article is: collecting comprehensive 

date using questionnaires and interviews; estimation of economic and environment impact; 
literature studies and analysis and synthesis. 

RESULTS AND DISCUSSION 
Effective logistics requires delivering the right product, in the right quantity, in the right 

condition, to the right place, at the right time, for the right cost and it has a positive impact on the 
success of the partners in the supply chain. 
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