
 
 

În perioada 01.01.2010 - 03.09.2010, Ministerul Economiei a eliberat 1754 de autorizaţii de 
export pentru produsele contingentate. Pentru exportul de vinuri au fost eliberate 807 autorizaţii. 
Astfel, conform autorizaţiilor eliberate agenţilor economici exportatori de vinuri, cota acordată de 
către Uniunea Europeană pentru această grupă de produse a fost distribuită în proporţie de 100% 
(80 000 hl). Pentru exportul de orz, Ministerul Economiei şi Comerţului a eliberat 178 de autoriza-
ţii. Cota acordată de către UE pentru această categorie de produse, de la începutul anului 2010, a 
fost valorificată în proporţie de 80,23 % (24068,63 t). Pentru poziţia tarifară 1005 90 (porumb) au 
fost eliberate 262 de autorizaţii. Aceasta presupune valorificarea cotei acordate în proporţie de 
94,91% (23726,51 t). Pentru exportul de grâu în UE, au fost eliberate 507 de autorizaţii, ceea ce 
presupune valorificarea cotei oferite în proporţie de 92,71 % (32447,04 t). în ceea ce priveşte 
exportul de zahăr alb în regim preferenţial, ţinem să menţionăm că de la începutul anului 2010 nu 
au fost recepţionate solicitări pentru eliberarea autorizaţiei de export al acestei grupe de mărfuri. 
Aceasta se datorează faptului că în Republica Moldova, pentru 2010 a fost înregistrat un deficit de 
zahăr, capacităţile interne de producere fiind utilizate pentru acoperirea cererii de consum pe piaţa 
internă. Cotele acordate de UE pentru exportul de zahăr alb în 2010 nu vor fi valorificate, iar 
mărfurile de origine animalieră nu vor fi admise la import din cauza necorespunderii rigorilor de 
certificare ale instituţiilor europene. 

CONCLUZII  
1.Exporturile R. Moldova spre pieţele din Uniunea Europeană şi alte ţări industriale sunt 

limitate nu doar din cauza dificultăţilor întâmpinate de către exportatori privind conformarea cu 
cerinţele de calitate şi securitate alimentară, dar şi din cauza lipsei competitivităţii acestora.  

2.Pentru creşterea exporturilor de produse agroalimentare, inclusiv pe piaţa Uniunii Europene, 
este prioritar de a crea condiţii pentru creşterea randamentelor şi a producţiilor globale a culturilor 
agricole. Aceasta, odată cu diminuarea costurilor de producere, care poate fi facilitată prin 
liberalizarea importurilor de inputuri agricole performante (materiale semincer, săditor şi 
reproductiv, fertilizanţi, preparate chimice pentru agricultură, tehnică agricolă). 
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Summary. Moldovan wine industry is the strongest sector of the national economy, and arguably the 

branch with which the country has achieved an international reputation. 
Moldova has a rich tradition, secular in wine production. Thousands of years ago, people grew grapes 

here then later were used to make wine, which is not surprising if we take into account the location of the 
country near the Black Sea and Danube Delta, and the fact that Moldova is situated in the same latitudes as 
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the best wine regions of France. Moldova enjoys natural advantages for wine production industry which was 
supported by for many years in a row, making it the main supplier of the former Soviet Union. 

Key words: Agri-Food Sector, Complex Wine, Exporter of Wine, Trade Balance, Vineyard Area. 

INTRODUCERE 
Republica Moldova era cel mai mare exportator de vinuri pe piaţa internă a URSS, fiecare a 

doua sticlă de vin şi fiecare a treia sticlă de şampanie era produsă în ţară sau din materie primă de 
provenienţă naţională. În acea perioadă de prosperare a ramurii, suprafaţa totală a viilor constituia 
peste 220 mii de hectare. 

Astăzi, suprafaţa plantaţiilor viticole din Moldova este evaluată la cca 150 mii ha, dintre care 
45 mii ha constituie plantaţiile din gospodăriile auxiliare. Acestea ocupă 6% din suprafaţa 
terenurilor agricole şi asigură cca 35% din valoarea producţiei obţinute în sectorul agroalimentar. 

Vinul a fost, chiar şi în perioada de tranziţie de la economia de comandă la o economie de piaţă, 
unul dintre foarte puţinele produse agroalimentare naţionale care au înregistrat şi înregistrează de fapt, o 
balanţă comercială excedentară, exportul vinului reprezentând peste 30% din valoarea totală a 
exporturilor moldoveneşti. Moldova este vestită în primul rând, prin vinurile sale dulci şi demidulci, 
precum şi prin vinurile de colecţie naturale în beciurile mari Cricova şi Mileştii Mici, cunoscute drept 
cele mai mari din lume. Mai mult ca atât, exporturile de vin au constituit o sursă importantă de venituri 
în valută străină şi de asigurare a locurilor de muncă. Până la 10% din angajaţii sectorului agroalimentar 
sunt antrenaţi în activităţi legate de acest sector, care este chiar mai mare, dacă luăm în consideraţie 
întregul lanţ valoric care include un număr substanţial de producători mici. Sectorul influenţează 
mijloacele de existenţă a miilor de fermieri mici care furnizează struguri întreprinderilor de prelucrare şi 
constituie o parte esenţială a economiei ţării (FIŞTIC, M. 2011). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Materialele analizate în lucrarea dată au ca bază informaţională datele Biroului Naţional de 

Statistică al Republicii Moldova şi metodele generale şi specifice utilizate pentru cercetarea 
subiectului propus. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Complexul vitivinicol deţine o poziţie strategică în economia naţională a Republicii Moldova. 

Plantaţiile viticole, ocupând doar circa 7 la sută în structura terenurilor agricole, asigură obţinerea a circa 20-
25 la sută din valoarea producţiei agroindustriale. Exportul producţiei vinicole constituie aproximativ 28-30 
la sută din exportul total al mărfurilor. Dintre ramurile economiei naţionale, sectorului vitivinicol îi revin 
cele mai mari defalcări în bugetul public naţional. Dezvoltarea complexului vitivinicol se realizează în baza 
Programului de restabilire şi dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei în anii 2002 - 2020, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.1313 din 24 octombrie 2002. În primii ani de implementare a programului 
nominalizat, s-au înregistrat tendinţe pozitive de dezvoltare a pepinieritului viticol,viticulturii şi vinificaţiei. 
Rezultatele activităţii industriei vinului sunt condiţionate, în mare măsură, de exportul producţiei alcoolice. 
Circa 95 la sută din volumul producţiei fabricate în republică este exportată. Actualmente în republică 
funcţionează 145 de întreprinderi vinicole, inclusiv 124 cu vinificaţie primară. În ultimii ani au fost reutilate 
cu utilaj modern 18 întreprinderi vinicole, inclusiv 9 în baza creditelor oferite de instituţiile bancare 
internaţionale şi 9 - din surse proprii. Baza tehnico-materială a celorlalte întreprinderi necesită modernizare 
şi reutilare şi secundară (de îmbuteliere a vinurilor) (PERCIUN, R., COROBCEANU, S. 2004). 

Vinotecile Moldovei sunt o adevărată bogăţie a ţării. Prezentând în mod special istoria viţei-
de-vie şi a produselor ei. Amplasate în beciuri vechi, în caverne şi hrube, în galerii subterane, 
vinurile şi divinurile de colecţie obţin prin păstrare lentă calităţi organoleptice de o fineţe rară: 
culori aurii la vinuri albe şi rubinii-cărămizii la cele roşii, arome de pâine coaptă în cuptor cu lemne, 
de fructe uscate, stafide. Printre cele mai valoroase şi cunoscute vinoteci sunt: Cricova, Mileştii 
Mici, Purcari, Cojuşna, Château Vartely, Ialoveni, Călăraşi, Aroma, Kvint (CEED, USAID, 2007). 

În scopul ridicării şi sporirii cantităţii şi calităţii produselor vitivinicole a fost elaborat şi 
implementat „Programul prezidenţial de restabilire şi dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei în anii 
2002-2020”, care are drept scop dezvoltarea ramurii vinicole, inclusive prin extinderea plantaţiilor 
de viţă-de-vie. În conformitate cu acest program, pentru anii 2002-2020, roada medie de struguri, 
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luându-se în calcul şi plantaţiile noi, va constitui 8 t/ha, productivitatea masivelor urmând să nu 
coboare sub 4-5 t/ha. Se prevede ca spre anul 2015 media să urce la 6,9 t/ha. Corespunzător va 
creşte volumul total al roadei de soiuri tehnice, atingând cifra de 460 mii t în 2020, va spori calitatea 
strugurilor recoltaţi, a vinurilor produse, deci şi a potenţialului de export a acestora. Este cazul să 
menţionăm că noile plantaţii vor fi compuse preponderant din soiuri cu struguri roşii. Inclusiv în 
acest scop, la finele anului 2006, s-a aprobat şi s-a lansat Strategia de atragere a investiţiilor şi 
promovarea exporturilor pentru anii 2006-2015, ceea ce constă în crearea mediului de afaceri 
favorabil pentru activitatea investiţională, ce stimulează fluxul de investiţii în ţară şi contribuie 
esenţial la creşterea potenţialului de export (wwww.leader.viitorul.org). 

Date concrete privind evoluţia exportului de mărfuri şi nemijlocit a producţiei vitivinicole, 
putem afla din tabelul 1 şi diagrama de mai jos, care indică cifrele exacte pe diferite categorii de 
mărfuri exportate: 

Tabel 1. Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standardului de Comerţ 
Internaţional 

2012 Structura, % 
Gradul de influenţă 

a grupurilor de 
mărfuri (+), (-), % 

 
 

mil. dolari 
SUA 

în % faţă de 
2011 2011 2012 2011 2012 

EXPORT – total, din care: 2161,8 97,5 100,0 100,0 43,8 -2,5 
Produse alimentare şi animale vii 437,8 98,1 20,1 20,3 3,8 -0,4 
Băuturi şi tutun 249,0 118,8 9,5 11,5 0,3 1,8 
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili 166,0 58,2 12,9 7,7 9,1 -5,4 
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate 15,5 64,5 1,1 0,7 1,1 -0,4 
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală 89,8 115,6 3,5 4,1 1,9 0,5 
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în 
altă parte 156,6 126,0 5,6 7,2 2,9 1,5 

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după 
materia primă 218,2 102,1 9,6 10,1 6,2 0,2 

Maşini şi echipamente pentru transport 338,8 103,3 14,8 15,7 8,8 0,5 
Articole manufacturate diverse 488,0 96,9 22,7 22,6 9,4 -0,7 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova 

Analizând datele din tabelul observăm că, structura exporturilor de mărfuri, conform 
Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale 
pentru economia ţării noastre (PERCIUN, R., MOROZ, V. 2011). 

Astfel exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul patru, cu o pondere de 11,5% în total ex-
porturi. O relatare mai detaliată a exportului pe categoriilor de mărfuri în anul 2012, este expusă în figura 1. 

 
Fig. 1. Exportul categoriilor de mărfuri în anul 2012 

Sursa: elaborată de autor 
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Specificul rudimentar al economiei naţionale bazate pe comercializarea ieftină a forţei de 
muncă şi exportul de produse agroalimentare pe pieţele externe iese în evidenţă la analiza structurii 
exporturilor (tabelul 2).  

Tabel 2.Exportul de produse agroalimentare al Republica Moldova în 2012 

2012 Structura, % 
Gradul de influenţă a 
grupurilor de mărfuri 

(+), (-), % 

 
 

mil. dolari 
SUA 

în % faţă 
de 2011 

2011 2012 2011 2012 

EXPORT – total, din care: 2161,8 97,5 100,0 100,0 43,8 -2,5 
Animale vii 8,7 106,8 0,4 0,4 -0,2 0,0 
Băuturi 
(alcoolice şi nealcoolice) 214,8 118,7 8,2 9,9 0,2 1,5 

Cereale şi preparate pe bază de cereale 51,9 60,3 3,9 2,4 0,5 -1,5 
Cafea, ceai, cacao, condimente  3,8 124,7 0,1 0,2 0,0 0,0 
Hrană destinată animalelor 21,6 122,9 0,8 1,0 0,1 0,2 
Fructe şi legume 279,8 99,7 12,6 12,9 3,4 0,0 
Produse şi preparate alimentare diverse 3,2 120,7 0,1 0,2 0,1 0,0 
Tutun brut şi neprelucrat 34,2 119,1 1,3 1,6 0,1 0,3 
Uleiuri, grăsimi de origine animală sau 
vegetală 89,8 115,6 3,5 4,1 1,9 0,5 

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere 37,3 2,4 0,7 1,7 -1,0 1,0 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova  

Conform datelor din tabel putem menţiona, că în totalul valoric al exporturilor agroalimentare 
naţionale, ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (12,9% din total exporturi), 
cereale şi preparate pe bază de cereale (2,4% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr, 
miere (1,7% din total exporturi), hrană destinată animalelor (1,0% din total exporturi), animale vii 
(0,4% din total exporturi).  

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul IV, cu o pondere de 11,5% în total 
exporturi. În cadrul acestei secţiuni de produse preponderente rămân a fi exporturile de băuturi 
alcoolice şi nealcoolice (9,9% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (1,6% din total exporturi). 
Figura 2 elaborată pe baza tabelului anterior, prezintă structura exportului agroalimentar naţional în 
anul 2012 (în expresie valorică). 

 
Fig. 2. Topul a 10 categorii de produse agroalimentare exportate în anul 2012 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova 

CONCLUZII 
1.O industrie vinicolă eficientă şi flexibilă va constitui pe termen lung drept sursă de mijloace 

băneşti, va asigura legătura dintre sectorul viticol şi pieţele de export.  
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2.Sectorul agroalimentar trebuie să devină promotorul creşterii productivităţii viţei-de-vie, să 
încurajeze producătorii agricoli ca să-şi sporească profiturile şi investiţiile prin crearea unei cereri 
stabile pe termen lung.  

3.Pe calea obţinerii materiei prime calitative, producerii şi exportării produselor vitivinicole 
competitive la nivel internaţional, exportul va contribui la îmbunătăţirea balanţei de plăţi a ţării, 
ceea ce va duce la o creştere economică durabilă. 
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MANAGEMENTUL CALITĂŢII – CONCEPT ŞI IMPLICAŢII 
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Summary. As a process, quality management has undergone a wide range of improvements and 
developments of the program, expressed by researchers in the field. Laying the foundations of the concept as 
such, Deming and Juran have ensured the continuity of the area development and today the Total Quality 
Management has become a benchmark in the approach of the processes management related to quality. The 
derivation of the agri-food products quality involves, through its complexity, various components, both of 
the managerial, as well as of technical and economic nature. 

Key words: Agrifood, Implications, Management, Process, Quality. 
 

INTRODUCERE 
Principiile de bază ale managementului calităţii sunt caracterizate de o largă diversitate 

(SVERDLIC, V., CUPCEA, V. 2008). Haist, de exemplu, consideră că acestea ţin de orientarea 
spre client, îmbunătăţirea continuă, accentul pe prevenire etc., în timp ce Merli, de exemplu, le 
accentuează prin calitate, implicarea întregului personal ş.a. În această ordine de idei, concepţia lui 
Juran vine cu un aspect complex, el formulând necesitatea unei politici a calităţii, bazată pe 
conceptul de competitivitate, îmbunătăţirea continuă a calităţii, orientarea spre client.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Reieşind din aceste importante principii ale managementului calităţii, putem formula „linia de 

acţiune” în cazul stabilirii lor. Credem că, pentru material şi metodă, sunt relevante următoarele 
aspecte tangente tematicii analizate:  

Ø abordarea sistemică uneşte toate concepţiile referitoare la managementul calităţii; 
Ø procesele creează baza de acţiune a personalului de conducere; 
Ø ele furnizează elementele definitorii ale strategiei de tratare a clientului. 
Cu toate acestea, o înţelegere evolutivă a managementului competitivităţii (nu cu scopul de 

abordare evolutivă în sine, ci cu acela de a revela tendinţe, a descoperi caracteristici şi aplicabilităţi) 
va permite, ulterior, fondarea funcţiilor acestuia şi a orientărilor sale actuale.    
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