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1. continuarea construcţiilor şi procurarea locuinţelor
pentru păturile social nefavorizate;

2. simplificarea procedurii de înregistrare a
contractelor investiţionale, cu scopul reducerii termenelor
de construcţie, micşorarea tarifelor şi acordarea unor
garanţii la procurarea locuinţelor;

3. amânarea, pe doi ani, a restituirii TVA şi
introducerea taxei 0 TVA la construcţia locuinţelor;

4. eliberarea de impozit pe venit categoriile de
cetăţeni, care au procurat pentru prima dată spaţiu locativ;

5. acordarea creditelor ipotecare preferenţiale pentru
finisarea construcţiilor locuinţelor în aa.2009-2011,
conform listei speciale, aprobate de Guvernul Republicii
Moldova; pentru finisarea lucrărilor de construcţie în 2011,
se propun obiecte cu nivelul de finisare până la 60%;

6. deschiderea liniei de creditare pentru acordarea
creditelor ipotecare cu o dobândă anuală de 7%, pentru
finisarea construcţiilor conform cu listei caselor de locuit.

Pentru stabilizarea procesului investiţional în ramura
construcţiilor, în proiect se prevede susţinerea de către
stat a firmelor care activează în ramură. Se urmăreşte
scopul de a sprijini cetăţenii care procură apartamente.

Evident, cele sus menţionate, vor contribui nemijlocit
la stabilizarea procesului investiţional în ramură.
Menţionăm, că la elaborarea Proiectului de Strategie au
fost luate în consideraţie propunerile campaniilor mari de
construcţie, ale Federaţiei Patronatului „Condrumat”, ale
Federaţiei Sindicale „Sindicons” şi ale Concernului
„Inmacon”, precum şi unele măsuri, preluate din
experienţa altor ţări în acest domeniu.

1. to continue construction and purchase of houses for
socially vulnerable families;

2. to simplify the procedure of registration of
investment contracts in order to reduce the construction
time, to lower tariffs and to give some guarantees for the
houses acquisition;

3. two-year postponement of VAT return and to
introduce the 0 VAT tax for housing construction;
    4. exemption of income tax the categories of citizens,
who bought the first house;

5. granting the preferential mortgage loans  for housing
construction that have to be finished in 2009-2011,
according to a special list  approved by the Government. In
order to finish construction in 2011 there are proposed
objects with a finishing level up to 60%;

6. opening of a credit line for mortgage loans with an
interest rate of 7% annually for finishing the construction
in accordance with the list of houses.

In order to stabilize the investment process in
construction branch, the project presents the state support
for firms operating in the industry. It aims to help citizens
that purchase apartments.

All these will contribute to the stabilization of
investment process in the branch. During the
development of the draft strategy proposals there
were considered the proposals of the large building
campaigns, Condrumat Protectionism Federation, the
Federation of Trade Unions Sindicons, Inmacon Concern,
also there are revealed some measures that were used
by other countries.
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Cuvinte cheie: fondul funciar, productivitatea
plantaţiilor, profit, înfiinţarea plantaţiilor de meri.

Introducere. Producţia agricolă este în raport direct cu
fondul funciar disponibil. Pământul constituie principalul
mijloc indispensabil şi de producţie în sectorul agroalimentar.
Anume fondul funciar constituie izvorul de resurse naturale,
utilizate de către om. Renumitul economist american, savantul
Paul Samuelson, în cartea "Economics", a remarcat că
"...valoarea fondului funciar este complet determinată de
valoarea produselor cultivate pe el..." [24, p. 155].

Valoarea fondului funciar, ca mijloc de producţie, urmează
să fie cuantificat prin evaluarea lui. Criteriul pentru evaluarea
economică a fondului funciar, valoarea sa ca un mijloc de
producţie este profitul net. În evaluarea economică a terenurilor
agricole este necesar de a lua în consideraţie diferenţele
profitabilităţii a diferitor terenuri de pământ arabil datorită
diferenţelor de calitate a solului.

În componenţa structurii terenurilor agricole sunt incluse:
terenul arabil, virgin, păşuni necultivate sau naturale, plantaţii
perene horticole (livezi, specii bacifere, viţă de vie etc.).

Pentru a evalua eficienţa economică de utilizare a
terenurilor în agricultură este folosit un sistem de indicatori
metrici cum ar fi: productivitatea culturilor majore; producţia
agricolă pe unitate de suprafaţă de teren; valoarea producţiei
brute; venitul brut pe unitate de teren arabil etc.

Printre principalele motive, care împiedică exportul de
produse agricole, este necesar să se distingă trei componente
principale: infrastructură, stabilirea preţurilor şi cerinţele faţă
de calităţile  produsul realizat.

Primul indicator presupune absenţa în Republica Moldova
a bazei tehnico-materiale de colectare, prelucrare şi stocare a
produselor agricole, condiţiile de transport şi de tranzit, în
conformitate cu cerinţele internaţionale.

A doua componentă reflectă lipsa de contract stabil şi pe
termen lung, lipsa posibilităţii de a furniza ambalajul necesar al
mărfurilor, neglijarea experienţei de management în stabilirea
preţurilor la produsele agricole de pe pieţele externe. Şi, în
sfârşit, a treia componentă o constituie produsul realizat.

Deşi, produsele agricole autohtone sunt de calitate şi
compoziţie superioară,  producătorii moldoveni nu sunt încă în
măsură să ofere o siguranţa sanitară garantată a alimentelor
produse, aspectul exterior acceptat de către consumatorul străin,
conformarea produselor livrate din republică cu  standardele
internaţionale şi parametrii pentru toţi indicatorii acceptaţi pe
piaţa externă.

Materiale şi metode de cercetare. În investigaţiile
efectuate au fost folosite metode ştiinţifice de cercetare: grupări
de analiză şi sinteză, economice şi metode statistice de
cercetare. Ca material pentru cercetare au fost utilizate datele
oferite de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova şi FAO MOLDOVA STAT.

Rezultate şi discuţii. Din moment ce 68% din suprafaţa
totală a plantaţiilor pomicole din ţară este ocupată de
livezi de mere, au fost studiate soiurile de vară şi de
iarnă de meri din zona de nord a Republicii Moldova (tabelul
1). Din indicatorii de eficienţă economică a fondului
funciar au fost luaţi şi examinaţi doi indicatori:
productivitatea plantaţiilor şi profitul  net din realizarea
fructelor.

Keywords: a locative efficiency of land, productivity,
profit, planting of fruit trees.

Introduction. Agricultural production is directly
linked to the land. Land is the main and indispensable
mean of production. The land belongs to the
natural resources used by man. A prominent American
economist Paul Samuelson, in his book "Economics",
said: «…the value of land is completely determined
by the value of products grown on it…» [1,
p. 155].

The value of land as a mean of production has
to be quantified, or evaluated. Net income is the criterion
for economic evaluation of land, its value as a
means of production. In the economic assessment of
agricultural land are taken into account the differences
between areas of profitability due to differences in soil
quality.

The structure of agricultural land includes: arable land,
virgin, fallow, natural grasslands, natural pastures,
perennial fruit cultural plantings (orchards, berries,
grapes etc.).

A system of indicators is applied to assess the
economic efficiency of land use in agriculture there: yields
of major crops, agricultural production per unit land area,
value of gross output, gross profit per unit of arable land
etc.

Among the main reasons hampering the export of
agricultural products, it is necessary to identify three main
components: infrastructure, pricing and requirements for
the product itself.

The first involves the lack of modern material and
technical base of the collection in Moldova, processing
and storage of agricultural products, the conditions
for its transportation and transit in accordance with
international requirements.

The second component reflects the lack of stable and
long-term contracts, failure to provide the necessary
product packaging, the neglect of experience managing the
prices of foreign markets. And finally, the third component
– is  the product itself.

With its initially excellent taste Moldovan producers
are not yet able to provide a guarantee for the food security
of the goods, a common fact to foreign consumers look,
compliance with international standards and parameters for
all indicators.

Material and methods. In this work where used
scientific methods of research: analysis and synthesis,
grouping, economic and statistical research methods. As
material of study was used data from the Ministry
of Agriculture and Food Industry of the Republic of
Moldova and FAO STAT MOLDOVA.

Results and discussion. Since 68% of all areas
of fruit crops in the country are occupied by
apple orchards, were studied summer and winter
varieties of apple trees of the northern zone of the
Republic of Moldova (Table 1). From the economic
efficiency of land use were taken and investigated two
measures: the yield and net income derived from the sale
of fruits.
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Tabelul 1/Table 1
Dinamica recoltei livezilor intensive de măr, amplasate în Zona de Nord

 a Republicii Moldova, în anii 2006-2009
The dynamics of productivity in apple orchards in the Northern Zone

of the Republic of Moldova, in 2006-2009
Recolta/ Yield, t/ha

Soiuri/ Varieties 2006 2007 2008 2009 Medie pentru 4 ani/
Average for 4 years

Soiuri de vară/ Summer varieties
PRIMA 2,9 4,9 5,6 18,5 8,0
COREALOR 3,0 12,3 14,7 11,8 10,4
COREMEN 2,9 7,7 7,4 33,4 12,8
CORESTIN 2,7 7,9 8,5 34,6 13,4

Soiuri de iarnă/ Winter varieties
IDARED 34,7 38,4 37,8 16,5 31,8
CAMPION 38,8 39,1 38,7 17,0 33,4
SUPER CHEIF 35,4 37,5 38,1 16,2 31,8
KING IONAGOLD 7,2 35,9 36,9 16,9 24,1
FIRMGOLD 16,5 5,3 35,3 12,5 17,4
Media pe toate soiurile/
Average for all the varieties 3,48 4,18 4,53 4,70 4,22

Sursa: Elaborată de către autori în baza datelor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii
Moldova şi FAO STAT MOLDOVA./ Source: Developed by the authors according to the data from Ministry of
Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova and FAO STAT MOLDOVA.

Analiza datelor expuse în tabelul 1 ne confirmă
următoarele: cele mai productive, în anii studiaţi, au fost
soiurile de iarnă de mere în firmele specializate pentru
creşterea fructelor de noi soiuri, pe toţi anii de studiu.
Valoarea medie a indicelui examinat a variat de la 17,4
t/ha până  la 33,4 t / ha în perioada anilor 2006-2009, dar
semnificativ mai mare decât media naţională cu 4,22 t/ha.

Analysis of the data in table 1 showed the following.
In studied years, most yields were harvested from winter
varieties of apple in specialized farms for breeding of
new varieties in all years of study. The average rate ranged
from 17,4 t/ha to 33,4 t/ha in 2006-2009, and
was significantly higher than the national average
4.22 t/ha.

Tabelul 2/Table 2
Dinamica recoltei livezilor intensive de măr amplasate în Zona de Nord

 a Republicii Moldova în anii 2006-2009
The dynamics of yield in apple orchards in the Northern zone

of the Republic of Moldova, in 2006-2009
Profit net, mii lei/ha/ Yield, t/ha

Soiuri/ Varieties 2006 2007 2008 2009 Medie pentru 4 ani/
Average for 4 years

Soiuri de vară/ Summer varieties
PRIMA 8,7 14,7 16,8 55,5 24,0
COREALOR 9,0 36,9 44,1 35,4 31,2
COREMEN 8,7 23,1 22,2 100,2 38,4
CORESTIN 8,1 23,7 25,5 103,8 40,2

Soiuri de iarnă/ Winter varieties
IDARED 173,5 192,0 189,0 82,5 159,0
CAMPION 194,0 195,5 193,5 85,0 167,0
SUPER CHEIF 177,0 187,5 190,5 81,0 159,0
KING IONAGOLD 36,0 179,5 184,5 84,5 120,5
FIRMGOLD 82,5 26,5 176,5 62,5 87,0
Media pe toate soiurile/
Average for all the varieties 7,0 8,36 9,06 9,4 8,44

Sursa: Elaborată de către autor în baza datelor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi
FAO STAT MOLDOVA./

Source: Developed by the authors according to the data from Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of
Moldova and FAO STAT MOLDOVA.
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Cu toate acestea, nu la toate soiurile noi omologate recolta
de fructe a depăşit soiurile recunoscute, la care productivitatea
de mere a constituit 31,8 t/ha. Prin urmare, pentru dezvoltarea
în continuare a pomiculturii din ţară se recomandă înfiinţarea
plantaţiilor intensive cu folosirea soiurilor de mere CAMPION,
randamentul mediu al căruia s-a ridicat până la 33,4 t/ha ani şi
soiul SUPER CHEIF, randamentul mediu al căruia a constituit
31,8 t/ha.

Referitor la soiurile de mere de vară, randamentul de toate
cele trei soiuri de perspectivă noi introduse: COREALOR,
COREMEN, CORESTIN recolta de fructe a depăşit în mod
semnificativ nivelul de control şi a variat de la 10,4 t/ha până la
13,4 t/ha şi a depăşit media pe ţară mai mult 2 ori.

În baza analizei datelor din tabelul 2, menţionăm, că
profitul net la soiurile de iarnă nou introduse sunt, de asemenea,
semnificativ mai mare decât valoarea obţinută la soiurile de
vară. Indicatorul investigat a variat la soiurile de iarnă de la 87,0
mii lei/ha până  la 167 mii lei/ha şi a fost semnificativ mai mare
decât media pe republică, care a constituit, în anii respectivi,
8,44 mii  lei pe hectar. În acelaşi timp, profitul obţinut în
plantaţiile cu soiurile CAMPION, şi SUPER CHEIF, de
asemenea, a depăşit nivelul de control pe republică.

La soiurile de mere de vară, această cifră a variat de la 31,2
mii lei/ha până la 40,2 mii lei/ha, şi a depăşit, de asemenea,
nivelul de control de la soiurile COREALOR, COREMEN şi
CORESTIN.

Remarcăm faptul, că profitul net la soiurile de iarnă este
mai mare faţă de indicatorii obţinuţi la soiurile de vară din
cauza unui raport mai raţional între preţul de vânzare şi
costurile de producţie.

Considerăm, ca obiective de perspectivă ale
managementului preţurilor pe pieţele, selectate în RM, sunt, în
primul rând, următoarele:

 Utilizarea mai eficientă a capacităţii în domeniul
producţiei agricole, inclusiv şi a fructelor;

 Stimularea producţiei şi comercializării, a celor mai
solicitate produse agricole, inclusiv şi a fructelor pentru
republică şi export;

 Dezvoltarea complexă a formelor şi metodelor de
comercializare a mărfurilor agricole, inclusiv şi a fructelor în
conformitate cu cerinţele economiei de piaţă;

 Folosirea experienţa ţărilor economic avansate, în scopul
de a dezvolta  şi perfecţiona politica de preţuri a produselor
agricole, inclusiv şi a fructelor.

În condiţiile când au loc schimbări semnificative, un rol
deosebit trebuie atribuit serviciilor de informaţii. Acest serviciu
este conceput pentru a furniza operativ informaţii calitative
gospodăriilor şi producătorilor de fructe de diferite nivele şi
formă de proprietate. Producătorii de fructe necesită, de
asemenea, programe periodice de învăţământ şi perfecţionare,
în care acestea ar avea posibilitatea de a învăţa noi alternative şi
oportunităţi în producerea fructelor şi a derivatelor lor
industrializate.

Desigur, condiţiile, enumerate mai sus, nu acoperă nici pe
departe toate criteriile necesare pentru punerea în aplicare a
unor politici eficiente în activitatea practică a producătorilor de
fructe din republică. Viaţă aduce, şi va prezenta în viitor noi
cerinţe, condiţii şi criterii necesare pentru obţinerea unor
produse agricole, inclusiv şi fructe de calitate cu un consum cît

However, not all the newly introduced
varieties exceeded the recognized varieties of 31,8 t/ha.
Therefore, for the further development of horticulture in
the country we suggest to grow orchards with
varieties CAMPION, the average yield of which
amounted to 33,4 t/ha in studied years and varieties
SUPER CHEIF, the average yield of which amounted to
31.8 t/ha.

As for summer apple varieties, the yield of all
three promising new introduced varieties: COREALOR,
COREMEN, CORESTIN significantly exceeded
the control level and ranged from 10.4 t/ha to 13.4 t/a,
and more than twice than the average national
average.

Analysis of the data in Table 2 showed the following.
The net income for the winter newly introduced

varieties also significantly was higher than its value for the
summer varieties.

So it varied for winter varieties from 87.0
thousand lei/ha to 167 thousand lei/ha, and was
significantly higher than the national average 8.44
thousand lei/ha. In this case the variety of apple
CAMPION, and SUPER CHEIF, also exceeded the
benchmark level.

For the summer apple varieties, this indicator
ranged from 31.2 thousand lei/ha to 40.2
thousand lei / ha, and also exceeded the benchmark
level for the varieties COREALOR, COREMEN,
CORESTIN.

It should be noted that the net income for the winter
varieties is higher than for summer due to a more rational
relationship between the sale price and the cost of
production.

Prospective objectives for price management in
selected markets in Moldova, in the first place, are:

 More efficient use of production capacities of
enterprises;

 Promotion the production and sales for the most
necessary goods for the republic;

 Full development of forms and methods of
marketing goods in accordance with the requirements of
market economy;

 Using the experience of economically
developed countries in order to develop pricing
policies.

In a changing environment, the role of information
services becomes more important. They are designed, to
communicate qualitative information to households in a
timely manner. Farms also require periodic educational
programs, where they could learn about new alternatives
and possibilities.

Of course, the above conditions do not cover
all the necessary conditions for the implementation
of effective policies in practical activities at farms
of the republic. Life advances, and will put forward
new demands in the future, new conditions.

For effective long-term development of agri-food
market in the Republic of Moldova is necessary to
stimulate the production and sale of goods in accordance
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mai redus  la o unitate de produs.
Pentru dezvoltarea eficientă pe termen lung a pieţei

agroalimentare în Republica Moldova este necesar de a stimula
producţia şi vânzarea de bunuri, în conformitate cu cerinţele
unei economii moderne de piaţă, utilizarea deplină a experienţei
ţărilor dezvoltate. În plus, formarea unei pieţe naţionale
agroalimentare în Republica Moldova este influenţată de
instabilitatea macroeconomică persistentă şi lipsa conceptului
referitor la reglementarea de către stat a pieţelor şi, mai degrabă,
înţelegerea corectă cum şi ce ar trebui să fie reglementate în
această direcţie.

Una dintre cele mai mari probleme ale economiei agricole o
constituie menţinerea parităţii preţului la produsele agricole şi
cele industriale.

Cu dificultăţi în atingerea de paritate faţă de preţ, probabil,
se confruntă toată ţara. Motivul pentru aceasta o constituie
diferenţele fundamentale în economia agriculturii şi industriei.
Ele au o influenţă destul de puternică asupra raportului dintre
rata şi direcţia de modificare a preţurilor produselor industriale
şi cele agricole.

În primul rând, din cauza sezonieră a producţiei agricole,
inclusiv şi a fructelor, preţurile din acest domeniu se modifică
cu mult mai lent decât nivelul mediu al preţurilor pe ţară,
inclusiv şi cele din  industrie.

În al doilea rând, gradul ridicat de monopolizare a firmelor
industriale care produc bunuri destinate sectorului rural. În
acelaşi timp agricultorii îşi realizează produsele la mulţi
cumpărători.

Anume denaturarea preţurilor sunt o cauză majoră a
aprovizionării slabe a pieţei  interne cu produse alimentare şi
creşterea preţurilor.

Astfel, la obiectele de reglementare de către stat a preţurilor
se referă  şi  produse agricole şi cele alimentare.

Reglementarea de către stat a preţurilor pentru anumite
grupe de mărfuri care sunt cele mai relevante este o parte
importantă a reglementării macroeconomice.

Folosind funcţia redistributivă a preţurilor la rezolvarea
problemelor economice, statul asigură participarea lui în
redistribuirea venitului disponibil între ramurile şi sectoarele
economiei naţionale, regiunile ţării, întreprinderile şi grupurile
individuale ale populaţiei, fiind deosebit de important pentru
protecţia socială a părţii vulnerabile a populaţiei.

În opinia noastră, statul ar trebui să participe la procesul de
stabilire a preţurilor, în mod direct sau indirect, pentru a proteja
interesele întreprinderilor publice şi a altor forme de proprietate,
care nu sunt în stare să concureze cu producătorii străini de
produse similare.

Astfel, necesitatea de influenţă a guvernului asupra
preţurilor serveşte ca o zonă de reglementare macroeconomică
şi, în special se manifestată în următoarele domenii de
reglementare de stat: Menţinerea pe piaţă a mediului
competitiv; Prevenirea monopolizării; Efectuarea politicilor
orientate social; Impact asupra raportului optim între preţurile
de comerţ exterior şi a preţurilor pe piaţa internă.

Mecanismul de influenţa a statului asupra preţurilor
funcţionează numai la nivel macroeconomic, dar şi la cel
microeconomic.

Măsurile microeconomice de influenţa a guvernului asupra
preţurilor sunt mai specifice şi includ: Controlul asupra
monopolurilor naturale şi altele; De stabilire a preţurilor de

with the requirements of a modern market economy, fully
utilizing the experience of economically developed
countries. In addition, the formation of a national agri-food
market in Moldova is influenced by persistent
macroeconomic instability and lack of the concept of state
regulation of markets and the likely understanding of how
and what should be regulated.

One of the greatest problems of agricultural economy
is maintaining price parity between agricultural and
industrial products.

Difficulties in achieving parity in prices faced, perhaps,
all of the country. The reason is the fundamental
differences in the economics of agriculture and
industry. They have very strong influence on the ratio of
the rate and direction of changes in prices of industrial and
agricultural products.

First, because of the seasonality of agricultural
production prices for the products of this industry, as it
were behind the time of the overall change in prices in the
country, including in industry.

Secondly, a high degree of monopolization of industrial
firms producing for the village. Farmers themselves sell
their products to many buyers.

That price imbalance is one of the main reasons for the
weak domestic market supply of foodstuffs and rising
prices.

Thus, the objects of state regulation of prices are
agricultural products and foodstuffs.

State regulation of prices for certain commodity groups
with the greatest value is an important part of
macroeconomic regulation.

Using the solutions to economic problems
redistributive prices, the state ensures their participation in
the redistribution of net income among industries and
sectors of national economy, regions, countries,
companies, individual groups of the population. This is
particularly important for social protection of
disadvantaged groups.

The state should participate in pricing directly or
indirectly to protect the interests of public enterprises and
other forms of property that cannot compete with foreign
producers of similar products.

Thus, the necessity of state influence on the price
appears as one of the areas of macroeconomic regulation
and specifically manifested in the following areas of state
regulation:

maintaining market competitive environment;
 prevent monopolization; socio-oriented policies;
impact on the optimal ratio of foreign trade and

domestic prices.
The mechanism of state influence on the price works

not only at the macroeconomic, but also the
microeconomic levels.

Microeconomic measures of state influence on prices
are more specific and include:

Control over natural and other monopolies;
Pricing of goods and services that have an important

social significance;
Monitoring firms in a dominant position in the market;
Legal and judicial protection of contractual pricing;
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bunuri şi servicii de mare importanţă socială; De monitorizare a
întreprinderilor implicate în poziţie dominantă pe piaţă;
Protecţia juridică şi judiciară a preţurilor contractuale şi a
contractului; De aplicare a accizelor la  impozitarea anumitor
bunuri; Subvenţii şi subvenţii de preţ; Reglementarea de preţuri
şi tarife în activitatea economică externă; Indexarea preţurilor;
Organizarea statisticii preţurilor; De monitorizare a controlului
preţurilor.

Astfel, într-o piaţă modernă, utilizarea eficientă a resurselor
funciare este un proces complex, influenţat de  mai mulţi
factori. Selectarea orientării generală în acelaşi timp şi abordări
pentru stabilirea preţurilor pentru produsele noi şi cele existente
fabricate, serviciile prestate cu condiţia creşterii volumul
vânzărilor, cifra de afaceri, creşterea volumului producţiei, a
maximiza profiturile şi consolidarea poziţiei pe piaţă a firmelor
care acţionează în cadrul politicilor de preţuri actuale.

Concluzii. Investigaţiile efectuate au demonstrat eficienţa
economică a cultivării soiurilor noi de măr de iarna CAMPION
şi SUPER CHEIF şi fezabilitatea soiurilor de cultivare şi a
soiurilor de vară COREALOR, COREMEN şi CORESTIN.

Astfel, se recomandă de a continua implementarea a noi
plantaţii intensive de măr cu eficienţă foarte sporită pe termen
lung cu soiurile enumerate mai sus, ce  va permite în viitor
sporirea nivelului de dezvoltare a pomiculturii în ţară la un
nivel modern de calitate şi asigurarea pieţei alimentare din ţară
şi din străinătate într-un astfel de produs necesar şi important,
cum ar fi fructele proaspete şi derivatele industrializării lor.

Use of excise taxation of certain goods;
Subsidies and price subsidies;
Regulation of prices and tariffs in foreign economic

activity;
Price indexation;
Organization of price statistics;
Monitoring control over prices.
Thus, in market conditions, efficient use of land

resources is a complicated process that is affected by many
factors. Selecting a general orientation at the same time
and approaches to pricing new and existing manufactured
products, provided services to increase sales volumes,
turnover, increase production, maximize profits, and
strengthen the market position of the company is part of
modern pricing policies.

Conclusions. Studies have shown the economic
efficiency of growing new varieties of winter apples
CAMPION, and SUPER CHEIF; as well as the feasibility
of cultivation summer varieties COREALOR,
COREMEN, CORESTIN.

Thus, we recommend to continue the introduction
of new highly effective long-term plantings of
apple varieties listed above. This would potentially
raise the level of development of fruit growing
in the country to a modern level of quality and ensure
food market in the country and abroad in such a necessary
and important product.
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