
 429

MENŢINEREA AVANTAJULUI COMPETITIV AL PRODUCŢIEI 
AGRICOLE CONFORM STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE 

CALITATE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII REPUBLICII MOLDOVA ÎN UE 
 

ANA NICOLAESCU, GH. NICOLAESCU, TATIANA NOVAC 
 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
 
Problems of the person are maximal use of the saved up potential in the health, professional and intellect 

domain. For this purpose it is necessary to create all conditions connected with ability to live in all social spheres. 
For this purpose in Republic Moldova a task in view of creation of competitive ecological production according 

to the international standards, in particular EUREP Gap 2004. In this article it is stated a part of national and 
international normative documents. 

Therefore introductions of requirements of the international standards on Moldavian production will make its 
competitive in the European and international markets. 
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INTRODUCERE 
Scopul omului este de a utiliza la maximum potenţialul acumulat în domeniile sănătăţii, 

nivelul intelectual şi cel profesional. Pentru aceasta este nevoie de a crea toate condiţiile ce ţin de 
longevitatea şi activitatea fructuoasă în toate domeniile sociale. 

Problema alimentării raţionale cu produse ce au o valoare ecologică adăugată şi care au un 
grad igienic sporit, cu preparate ce ţin de agricultură ecologică şi cu nutriţie biologică pură, este una 
din cheile fundamentale ale modului de viaţă decentă din ţările cu o dezvoltare economico-socială 
avansată cum sunt Canada, Germania, Japonia, SUA, Danemarca, Austria, Italia, Franţa etc. 

Problema consumului produselor alimentare, utilizării preparatelor farmaceutice, cosmetice, 
cu caracter inofensiv, precum şi sarcinile diminuării gradului nociv şi toxic al alimentelor, 
medicamentelor, parfumurilor au fost permanent în atenţia producătorilor, consumatorilor, 
instituţiilor de protecţie a drepturilor omului. 

 
MATERIAL SI METODA 

Ca bază pentru cercetare a servit literatura ştiinţifică de specialitate, unele documente oficiale 
ale Republicii Moldova şi Uniunii Europene. 

 
REZULTATE SI DISCUTII 

Iniţiatorii creării centrelor mondiale a gândirii avansate în domeniul alimentaţiei raţionale şi 
inofensive a fost ONU cu Comisia Codex Alimentarius, care au creat un bloc unic cu Organizaţia 
Mondială pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). 
Având un potenţial economic înalt dezvoltat Uniunea Europeană (UE), SUA, Canada, Elveţia, 
Suedia şi alte ţări au purces la elaborarea principiilor de bază a dezvoltării producţiei ecologice 
agroalimentare şi comercializării ei pe pieţile respective. În acest context Consiliul UE în baza 
Statutului său a elaborat Legea „Agricultura ecologică” nr. 2092/91 referitor la producerea 
ecologică, a produselor agricole şi alimentare, numite ulterior ecologice / biologice. Principiile de 
bază a UE despre producerea, certificarea, controlul şi realizarea producţiei ecologice include: 
libera şi transparenta competiţie între producătorii din agricultura ecologică; marcarea specială a 
produselor alimentare din grupa celor ecologice; creşterea încrederii la consumatori privind 
inofensivitatea şi calitatea produselor alimentare ecologice. 

Actualmente în majoritatea ţărilor se atestă o situaţie de suprasaturaţie a pieţei produselor 
alimentare, ca rezultat a supraproducerii a unui sortiment mare de alimente. În consecinţe s-a 
constatat o stagnare în dezvoltarea de mai departe a producţiei animaliere, preparatelor 
biotehnologice, a agriculturii intensive tradiţionale, bazate pe utilizarea îngrăşămintelor minerale, 
pesticidelor, erbicidelor, stimulatorilor, retardanţilor, defolianţilor etc. O bună parte a populaţiei 



 430

urbane şi chiar cea rurală preferă să se alimenteze cu produse ce au o valoare ecologică ridicată, o 
calitate garantată; în realizarea acestui deziderat au fost create numeroase direcţii de activitate în 
Comisia Internaţională Codex Alimentarius, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Organizaţia 
Mondială pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). 

Datele statistice parvin din ONU şi studiul „ameliorarea marketing-ului produselor agricole” 
constată echivoc o creştere puternică a cererii faţă de produsele ecologice pe piaţa mondială. O 
creştere substanţială a cererii de produse ecologice s-a menţionat în primul rând în Germania cu cea 
mai mare piaţă din Europa, Canada, Japonia ş.a. Referitor la exportul produselor ecologice în 
Germania, în care continuă să crească cererea la ele, putem menţiona disponibilitatea UE, 
oportunitatea importatorilor pentru creşterea volumelor de import a produselor ecologice. Agenţii 
economici din Republica Moldova ar putea beneficia de expansiunea cererii la produsele ecologice 
pe piaţa susnumită. Acţiunile cele mai apropiate ale ţării noastre în acest domeniu ar fi: crearea 
asociaţiilor producătorilor de produse ecologice, a întreprinderilor de prelucrare şi a uniunii 
comercianţilor, instruirea specialiştilor, extensiunea, promovarea exportului; crearea unui sistem de 
certificare corespunzător legii nr. 2092/91 a Uniunii Europene; studierea şi cucerirea pieţilor 
produselor ecologice în lume.  

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1287-II din 29 decembrie 1999 privind 
aprobarea „Concepţiei naţionale de producere a produselor agroalimentare după tehnologii 
ecologice şi de comercializare a acestor produse” s-au pus bazele realizării unui important program 
de investigaţii şi implementări în economia ţării a tehnologiilor ce permit obţinerea producţiei 
calitative inofensive şi competitive cu titlurile de „ecologic”, „biologic”, „genetic nemodificate” etc. 
În considerare s-au luat potenţialul înalt uman, cel important funciar, aşezarea strategică, prezenţa 
pieţelor mari de desfacere cum sunt Europa de Est şi cea Centrală, Rusia, Ukraina, Bielarusi, 
America de Nord ş.a. Iniţierea unui atare program naţional în Republica Moldova are drept scop 
ridicarea potenţialului de producere şi în acelaş timp al culturii de consum de produse tradiţionale 
agroalimentare, biotehnologice, farmaceutice şi paralel – a celor ce necesită o profundă ataşare la 
natură, la nativitatea lor – a produselor inofensive, cu o valoare ecologică adăugată, a celor genetic 
nemodificate, a celor biologice pure, cu un cuvânt – a celor ecologice! 

Concepţia Naţională a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor 
alimentare ecologice şi genetic nemodificate (Hotărârea Guvernului RM nr. 863 din 21 august 
2000) stipulează clar, că spre deosebire de agricultura tradiţională, cea ecologică se desfăşoară în 
temei de realizările clasice, şi în deosebi a celor recente din domeniul biotehnologiilor înalt 
avansate. Noua direcţie de producere practic exclude elementele tehnologiilor industriale, ce prevăd 
utilizări de pesticide, erbicide, îngrăşăminte minerale, stimulatori, retardanţi şi alte produse chimice 
(sintetice). În aşa mod se exclude contaminarea viitorului produs alimentar (natural sau prelucrat-
transformat) cu factori toxici sau nocivi, care erau elemnete indinspensabile a tehnologiilor 
moderne în producţia agricolă, biotehnologică, în industria prelucrătoare etc. 

Ghidul de producere, procesare, etichetare şi comercializare a produselor agroalimentare 
biologice „Produse Biologice” SM SR 13454:2001 aprobat de Departamentul „Moldova-Standard” 
(not. 1008-st din 26.10.2001 cu aplicare din 01.01.2002) vine să ajute producătorii la realizarea 
Concepţiei Naţionale a agriculturii ecologice. 

Documentul de bază de care se conduc majoritatea instituţiilor din lume legate de problema 
agriculturii ecologice şi producerii produselor agroalimentare ecologice este Legea UE nr. 2092/91 
„Agricultura ecologică” care stipulează domeniul de utilizare, definiţii, etichetarea şi modul de 
reclamă a producţiei, conversia ecologică, regulile de producere, sistema de inspectare, indicii de 
control, importul din alte ţări, circulaţia liberă în UE. Un rol important în acest document se atribuie 
inspecţiei de către organizaţiile abilitate a producătorilor. Productului i se atribuie categoria de 
„ecologic” şi i se face reclamă ca product ecologic numai atunci când este cert stabilită legătura cu 
sistema producerii ecologice la nivelul fermei agricole, plantaţiei, secţiei de prelucrare. Legea 
prevede o perioadă de conversie de numai puţin de 12 luni până la recoltarea culturilor. Producţia 
recoltată în intervalul de timp al conversiei se marchează: „în conversie spre ecologic”. 

În cazurile când produsul este obţinut din ingredienţi sau parţial din ingedienţi, el poate fi 
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atribuit la sistem „ecologică” dacă: - cel puţin 80 % din ingredienţi nu au fost supuşi radiaţiei 
ionizate, sau tratărilor cu substanţe interzise în sistemul ecologic. 

Regulile de producere în sistem ecologic admit utilizarea în calitate de mijloace de protecţie a 
plantelor, de detergenţi, de îngrăşăminte, de amelioratori etc. doar produsele incluse în anexele 
Legii; folosirea lor se cere a fi efectuată în deplină corespundere cu normele UE stipulate în 
documentele normative. 

În cazurile când pentru protecţia plantelor la boli şi vătămători nu sunt cunoscute în practică 
metode alternative de combatere, se poate include în listă cele tradiţionale (zeama bordoleză, 
suspenzia de sulf). 

Producătorul sau importatorul ce aduce spre comercializare din alte ţări produse ecologice 
trebuie să informeze în mod respectiv organismele competente ale puterii statelor din UE. 
Administraţiile locale asigură accesul tuturor părţilor cointeresate în inspecţie – control al 
operatorilor, gospodăriilor, fabricilor etc.; procesul tehnologic se documentează integral de către 
operator. 

Consumul produselor alimentare este strâns legat de sănătatea omului, de capacitatea lui de 
muncă. De aceea se impun exigenţe mari la criteriul inofensivităţii tuturor produselor de consum, 
inclusiv către cele agroalimentare. 

Ţinând cont de faptul că cca. 70 % din substanţele nocive nimeresc în organismul uman cu 
apa potabilă şi alimentele consumate este clar să presupunem, că o diminuare considerabilă a 
conţinutului în componenţi ofensivi sporeşte mult gradul igienic al băuturilor, conservelor şi altor 
produse din fructe, legume şi struguri.  

Aşadar pentru atribuirea titlului de „ecologic” produselor agroalimentare sunt formulare şi 
înaintate următoarele condiţii: 

- diminuarea maximă sub limita admisibilă a substanţelor chimice utilizate în pepinierile 
pomicolă, viticolă şi la creşterea seminţelor de legume, în masivele culturilor hortiviticole şi pe 
parcursul întregului proces tehnologic de fabricare a sucurilor, concentratelor, compoturilor, 
vinurilor şi a altor produse; 

- excluderea contaminărilor radioactive cu radionuclide a materiei prime şi produselor finite; 
- neadmiterea ridicării gradului ofensiv în procese ca urmare a tratărilor termice, fizico-

chimice, microbiologice, enzimatice etc. 
Sunt recomandate următoarele acte legislative şi standarde din domeniul producerii produselor 

ecologice: Legea UE nr. 2092/91 privind agricultura ecologică; Standardele de bază pentru 
procesarea şi producerea organică ale IFOAM; Standardele Asociaţiei Internaţionale a Solului 
(AIS) privind produsele agriculturii ecologice; Codex Alimentarius; Regulamentul general Eurep 
GAP 2004; Codul de calitate SQF 2000; Standardele Sistemului de producere organică „EkoNiva”;  
Standardul SM SR 13454:2001 „Produse biologice”; Standardul SR 13454:2000 „Produse 
ecologice. Ghid de producere, procesare, etichetare şi comercializare a produselor agroalimentare 
biologice”; Documentele de bază pentru dezvoltarea produselor ecologice în Moldova cum ar fi 
„Legea privind agricultura ecologică”. 

Recomandările ce ţin de a fi incluse în regulamentele de producere agroalimentară ecologică 
sunt: protejarea consumatorilor împotriva înşelăciunilor şi fraudei pe piaţă, în reţelele de consum 
etc.; protejarea de schimbări nejustificate în structura produselor; protejarea operatorilor de produse 
ecologice şi a imaginii lor de falsificare a mărcilor cu titlul de ecologic; asigurarea respectării 
titlului de „ecologic” pentru produse la toate stadiile sistemului de producere ecologică; asigurarea 
respectării la toate stadiile circuitului alimentar ecologic, a prevederilor sistemului de producere 
ecologică; armonizarea, conformarea şi respectarea prevederilor tehnologiilor ecologice naţionale 
cu cele internaţionale; menţinerea şi dezvoltarea sistemelor agriculturii ecologice în context global 
şi local cu o securitate garantată de păstrare a patrimoniului. 

Sortimentul de produse ecologice ce pot fi obţinute real în condiţiile RM  şi comercializate cu 
titlul „ecologice” pe pieţele UE, ţărilor Europei Centrale şi de Nord, a Rusiei, Ukrainei, Bielarusiei, 
ţărilor baltice, precum şi China, Japonia s. a. este destul de prezentabil: legume, fructe şi struguri 
consum în stare proaspătă directă şi după păstrare îndelungată; produse obţinute în rezultatul 
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procesării materiei prime hortiviticole: fructe şi legume uscate, stafide, compoturi, marinade, 
gemuri, must, suc, concentrat, băuturi răcoritoarevinuri, divinuri, spumante ş. a. 

Materia primă (strugurii, pomuşoarele, fructele) crescută în condiţiile agriculturii ecologice se 
cere să corespundă totalmente cerinţelor de inofensivitate, de puritate chimică, microbiologică şi 
ecologică. Absenţa în materia primă a reziduurilor de pesticide, metale grele, factori poluanţi (Pb+2 
ş.a.), radionuclizi, a antisepticului şi antioxidantului SO2 (H2SO3) şi a altor contaminaţi ne permite 
să confirmăm corespunderea ei cerinţelor de materie primă ecologică. Este important ca materia 
primă să fie sănătoasă, calitate ce permite de a confirma şi prin analize absenţa alfatoxinelor, 
micotoxinelor şi patulinei – metaboliţi toxici ai fungilor Botritys cinerea, Aspergillus niger, Mucor  
ş.a. 

Studiile sanitaro-igienice vin de a constata dacă sunt sau nu plastice, a tetra-pac-ului, a 
diverselor sisteme de „box-in-box” ş.a.; este evident ca utilizarea lor şi degradarea îndelungată 
provoacă mari probleme ecologice, poluând mediul ambiant în aceeaşi măsură ca şi toate articolele 
din polimeri. 

Consiliul UE a interzis utilizarea capsulelor metalizate cu Pb+2 şi alte metale grele la 
ambalarea produselor şi băuturilor. Utilizarea lor este neautorizată de instanţele medico-sanitare. 

Conceptul de agricultură ecologică sau biologică exclude utilizarea a tot ce este chimic de 
sinteză la realizarea întregului ciclu tehnologic. Începând cu anul 1995 în lume au apărut pe pieţe 
produse, în care mulţi consumatori sunt mult cointeresaţi „fructe ecologice”, „sucuri ecologice”, 
„struguri ecologici”, „vinuri ecologice sau eco-vin” ş.a. O piaţă stabilă de producţie agroalimentară 
ecologică se atestă în SUA, Olanda, Danemarca, Anglia; Germania, Elveţia, Belgia, Japonia etc. 

 
CONCLUZII 

Studiul agriculturii ecologice şi selecţionarea celor mai importante realizări din domeniul dat, 
permit a afirma că multe din ele pot fi puse în baza agriculturii ecologice. 

În RM se realizează un program de investigaţii în scopul determinării căilor de decontaminare 
a produselor de substanţe nocive, toxice şi de aducerea lor la nivelul cerinţelor Standardelor 
internaţionale pentru produsele ecologice.  

Se recomandă pentru consum intern în Moldova şi la export, alături de produsele 
agroalimentare principale şi cele secundare convenţionale, şi comercializarea celor ecologice cu un 
grad igienic şi nutritiv mai sporit. 

Studiile efectuate şi analiza sistematică a rezultatelor obţinute de către savanţi, precum şi 
expertiza realizării pe plan mondial, permit de a afirma, că Republica Moldova Dispune de un 
potenţial uman, pedo-ecologic, agrobiotehnologic şi socio-economic suficient pentru organizarea pe 
plan naţional a producerii, consumului local şi a exportului de produse agroalimentare. 

Ţara noastră dispune de un potenţial uman şi agroindustrial înalt; poporul nostru are tradiţii 
milenare de o agricultură înalt efectivă. Complexul Agroindustrial, ca şi întreaga ramură 
hortiviticolă, poate asigura cerinţele crescânde ale pieţelor interne şi externe cu producţie de calitate 
înaltă, competitivă şi economic efectivă. Prin elaborarea şi implementarea tehnologiilor avansate, 
bazate pe agricultură biologică Republica Moldova va realiza cu succes prevederile Concepţiei 
Naţionale privind producţia ecologică şi împlementarea şi implementarea cerinţelor Regulamentului 
general EurepGap 2004. 
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