
Notă informativă  
privind dezvoltarea sectorului vitivinicol în anul 2015 

 
PEPINIERITUL VITICOL ŞI VITICULTURA 

 
Suprafaţa viilor  
Patrimoniul viticol al ţării (toate categoriile de gospodării)  la 01.01.2015, 

conform datelor statistice, constituie 140,4 mii ha, inclusiv pe rod – 129,2 mii ha.  
În gospodăriile producţie-marfă suprafaţa viilor alcătuia, respectiv, 92,0  şi 

82,8 mii ha, din care lucrată – 76,0 mii ha. Din suprafaţa totală, cca 96 la sută sunt 
gestionate de gospodăriile din sectorul privat. În structura plantaţiilor viticole 
producţie-marfă cca 83 la sută le revine soiurilor pentru vin şi 17 la sută celor 
pentru masă.  Din suprafaţa totală a viilor cca 90 % sunt ocupate cu soiuri 
europene din specia Vitis vinifera, 9,3 % - Vitis labrusca (de tip „Isabella”) şi 
0,7% - cu soiuri de portaltoi. 

  O mare parte din plantaţiile producţie-marfă (31 mii ha) sunt de o vârstă 
înaintată şi economic neeficiente, fiind într-o stare deplorabilă. Plantaţiile 
respective au goluri peste 50 la sută, sunt contaminate avansat de boli şi dăunători, 
au o productivitate joasă de cca 2,0-3,0 t/ha şi mai puţin, practic fiind degradate.  

 
Producerea şi comercializarea materialului săditor viticol 

- Producerea materialului săditor viticol în anul 2014 – 5,2 mil viţe; 
- Comercializarea şi valorificarea internă a materialului săditor viticol – 2,5 

mil viţe; 
- Exportul viţelor în 2015 – 0,4 mil viţe; 
- Importul viţelor în 2015 – 0,24 mil viţe; 
- Replantarea în școlile de viţă – cca 2,3 mil viţe 
- Producerea materialului săditor viticol în anul 2015 – 3,1 mil viţe 

 
Plantarea şi defrişarea viilor 
În anul 2015 au fost plantate cca  1,2 mii  ha, inclusiv cu soiuri pentru masă – 

0,7 mii ha. Defrişarea viilor în anul 2015 – 1,7 mii ha. 
Pronosticul plantării viilor  pentru anul 2016 – 1,2 mii ha, defrişării – 4,6 mii 

ha (conform informaţiei prezentate de către Direcţiile raionale agricultură şi 
alimentaţie). 
 

Producerea, comercializarea şi importul  strugurilor 
Producerea strugurilor 

 în toate categoriile de gospodării  - 590,0 mii tone, inclusiv: 
- soiuri pentru vin – 465,0 mii tone 
- soiuri pentru masă – 125,0 mii tone 
 în gospodăriile producţie marfă – 380,0 mii tone, inclusiv: 
- soiuri pentru vin – 278,9 mii tone 
- soiuri pentru masă – 100,2 mii tone 



Comercializarea strugurilor 
 soiuri pentru vin: 
- la întreprinderile de procesare   – 242,0 mii tone 
 soiuri pentru masă 
- pe piaţa internă  –  cca 51,0 mii tone 
- consum propriu – cca 1,7 mii tone.  
- la export în stare proaspătă – 47,5 mii tone. 

 

Direcţiile de export a strugurilor de soiuri pentru masă 
  

Ţara Cantitatea, tone Valoarea, mii USD Preţul mediu 
USD/kg   

Ţările CSI, total 37984,9 (79,8%) 9986,0 0,26 
Bielorusia 20608,2 4246,3 0,21 
Federația Rusă 16594,5 5237,4 0,31 
Kazahstan 117,3 34,4 0,29 
Ucraina 664,9 467,9 0,70 

Ţările UE, total 9194,9 (19,4%) 5764,1 0,62 
Estonia 140,4 98,8 0,70 
Polonia 62,1 75,3 1,21 
Spania 131,2 97 0,74 
Cehia 44 6,7 0,15 
Romania 8738 5433,8 0,62 
Lituania 5,0 3,9 0,78 
Letonia 32,6 29,4 0,90 
Suedia 41,6 19,2 0,46 

Alte ţări, total 339,9 (0,8%) 99,7 0,29 
Emiratele Arabe Unite 0,1 0,4 4,0 
Irak 322,2 93,7 0,29 
Mongolia 17,6 5,6 0,32 
Total export autohton 47519,7 (100%) 15849,8 0,33 
Reexport (Belarus) 1296 1104,2 0,85 

Notă: cota oferită Republicii Moldova pentru anul 2015 la exportul strugurilor pentru 
masă în ţările UE, care constituie un volum de 10,0 mii tone, a fost valorificată la nivel 
de 92% (9,2 mii tone).  

 
Achiziţionarea (importul) strugurilor 

- importul pentru consum intern şi reexportul strugurilor pentru masă – 7,87 
mii tone, în valoare de – 2,06 mil dolari USD. 

 
Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole  
Statul susţine dezvoltarea sectorului prin acordarea subvenţiilor la înfiinţarea 

şi defrişarea plantaţiilor viticole, iar începând cu anul 2015 şi pentru reutilarea 
întreprinderilor de procesare a strugurilor.  

În anul 2015, conform datelor Agenţiei de Intervenţii şi Plaţi în Agricultură, 
de către producătorii viticoli, care au efectuat lucrări de înfiinţare a plantaţiilor 
viticole noi, a fost solicitat suportul financiar, din fondului de subvenţionare a 



producătorilor agricoli pentru anul 2015, în sumă de 12,9 mil lei (106 dosare), 
fiind autorizate 7,1 mil lei (87 dosare).  

În scopul susţinerii producătorilor de struguri, afectaţi de diminuarea 
preţurilor de achiziţionare a strugurilor de soiuri pentru vin, cauzată de restricţiile, 
introduse de Federaţia Rusă la importul de produse vinicole, fabricate în Moldova,  
în anul 2015, a fost  acordat sprijin financiar, pentru recolta anului 2014, în sumă 
de 39,8 mil lei, care a fost distribuită la 5191 de persoane fizice şi juridice. 

Totodată, întru  asigurarea achiziţionării strugurilor din recolta anului 2015 
prin intermediul proiectului „Filiera Vinului”, întreprinderilor de procesare  sau 
acordat credite speciale pînă la 600,0 mii Euro pentru un agent economic. În total, 
în anul 2015, au beneficiat de acordarea creditelor, pentru asigurarea  campaniei de 
recoltare  şi achiziţie a strugurilor, 14 întreprinderi vinicole, în suma totală de 5,15 
mil Euro.  

 
Sumarul realizărilor   

din cadrul Programului “Filiera Vinului”  
 în general şi, inclusiv, în anul 2015 

Indicatori 2012-2015 2015 

1 Nr de beneficiari consultați, inclusiv: 2557 1120 

  
· prin seminarele informative în regiunea Valul Traian, Codru, 
Bălți 

1268 540 

  ·  prin întîlniri cu beneficiarii potențiali la sediul Unității 365 499 

  ·  prin scrisorile de promovare expediate prin Poșta Moldovei 924 81 

2 Nr de formulare de participare înregistrate la Unitate 82 39 

3 Nr de planuri de afaceri elaborate și aprobate 63 17 

4 Nr de Avize de eligibilitate emise de Unitate 78 40 

  ·  prin Linia de Credit 45 11 

  ·  prin Finanțarea achiziției strugurilor prin MF 25 25 

  ·  prin componenta Laboratoare, educație, cercetare etc. 8 4 

5 Nr de proiecte investiționale aprobate de BEI 53 21 

  ·  prin Linia de Credit 31 4 

  ·  prin Finanțarea achiziției strugurilor de la MF 14 14 

  ·  prin componenta Laboratoare, educație, cercetare etc. 8 3 

6 Valoarea totală a investițiilor 2015 (mln. Euro) 91.7 17.37 

  ·  Valoarea contribuției proprii a beneficiarului (mln. Euro) 48.9 9.25 

7 Valoarea finanțărilor aprobate de BEI (mln. Euro) 42.8 8.12 

  ·  prin Linia de Credit   0.87 

  ·  prin Finanțarea achiziției strugurilor prin MF   5.15 

  ·  prin componenta Laboratoare, educație, cercetare etc.   2.09 

 
La fel, din sursele Programului nominalizat, au fost efectuate investiţii şi 

pentru modernizarea, tehnologizarea laboratoarelor şi sălilor de studii specializate 
din cadrul instituţiilor de învățământ.  

 
 



 
Raport privind proiectele aprobate în cadrul Programului  

„Filiera Vinului”  în 2015 pe componenta  
“Laboratoare, instruire şi dezvoltarea siguranței alimentelor” 

 

  
Instituțiile de învățămînt 

aprobate 

Valoarea totală 

a proiectelor 

investiționale 

Valoarea 

contribuției 

proprii a 

beneficiarului 

Valoarea 

finanțării 

aprobată de 

BEI 

1 Universitatea Tehnică din Moldova  1,115,000.00 565,000.00 550,000.00 

2 Școala profesională Leova 593,250 296,625.00 296,625 

3 Școala profesională Nisporeni 1,500,474 750,237.00 750,237 

4 

Întreprinderea de Stat „Centrul 

Național de Verificare a Calității 

Producției Alcoolice” (CNVCPA) 

996,727 498,632.00 498,095 

  Total 4,205,451.00 2,110,494.00 2,094,957.00 

 
VINIFICAŢIA 

 
În prezent, din 180 companii înregistrate în Registrul vitivinicol, 148 sunt 

funcționale, dintre care 58 sunt companii, care produc numai vin pentru 
comercializarea in vrac, 30 de întreprinderi au licenţă pentru producerea distilatelor 
şi/sau băuturilor tari. 

În același timp, 15 cei mai mari operatori din piață concentrează între 80-
90% din totalul producției și vînzărilor anuale. 

Conform datelor preliminare, prezentate de unităţile vinicole, în anul 2015 
prelucrarea strugurilor a constituit circa 242 mii tone, fiind obţinute cca 16,5 mil 
dal de vinuri materie primă. 

Se observa o tendinţă sporită la companiile vitivinicole de producere a 
vinurilor de o calitate înaltă, a vinurilor cu indicaţie geografică, acestea fiind 
solicitate tot mai frecvent pe piaţa Uniunii Europene.  

Întreprinderile vinicole se bazează, în general, pe materia primă autohtonă, 
ceea ce constituie un avantaj în menţinerea unui control mai strict şi adecvat asupra 
calităţii producţiei finite. 

La momentul actual sectorul vinicol din Republica Moldova este dependent 
de exporturi. Vinul reprezintă unul din principalele produse de export ale 
Republicii Moldova. Peste 90 la sută din producţia vitivinicola fabricată este 
exportată. Chiar şi în condiţii de embargou şi context regional defavorabil, vinuri 
moldoveneşti s-au clasat pe locul cinci, cu o pondere de 4,8% din valoarea totală a 
exporturilor moldoveneşti sau 58,3% din exportul de băuturi (alcoolice şi 
nealcoolice).  

Conform datelor prezentate de Serviciul vamal în 10 luni ale anului 2015 
exporturile de produse alcoolice (tabel) înregistrează următorii indicatori pentru:  



- Vin (2204) 
Exporturile de vin per total au cunoscut o creştere a volumelor exportate cu 

11,4% însă o diminuare în expresie valorică  de 11,8% comparativ cu anul 
precedent, reprezentând  o valoare de 79,1 mil. $ SUA. Exporturile pe piaţa CSI a 
generat o scădere atît ca volum 1,5% cît şi ca valoare 24,4% a. În același timp, se 
remarcă o creștere a exporturilor către ţările UE şi alte țări. Exporturile de vin în 
UE au crescut cu 4,6%, iar pe piaţa Altor state înregistrează o creştere de 8,3%.  

Totodată situația în piețele statelor UE la moment este una dificilă, deoarece 
se atestă o concurența foarte mare din partea producătorilor din Franţa, Spania, 
Italia si lumea noua (Argentina, Australia) la capitolul raport preţ-calitate. 

- Distilate de vin (2208) 
Exporturile de distilate de vin, sunt, la fel în scădere cu 31,3%, atingînd o 

valoare de 37,2 mil. $ SUA. Principala diminuare este pe piaţa statelor CSI 
(37,1%). Există o scădere esenţială şi pe piaţa statelor UE -21,6 %. 

- Vermuturi şi alte vinuri (2205) 
Exporturile de vermuturi şi alte vinuri înregistrează o diminuare cu -7,3%, valoare  
atingînd 0.7 mil. $ SUA. Principalele destinaţii sunt Kazahstan, Kîrgîstan. 

- Alte băuturi fermentate (2206) 
 Exporturile de băuturi fermentate ne arată o scădere cu 20% (valoarea 2,5 
mil $ SUA). Principalele destinaţii Belarus, Ucraina, Polonia, Statele Baltice, 
SUA, China. 

- Alcool etilic şi distilate (2207) 
Exporturile de alcooluri ne arată o creştere cu cca 100% (valoarea în 2015 

este de 2,7 mil. $ SUA pe cînd în 2014 reprezenta 1,3 mil. $ SUA). Principalele 
destinaţii ce au stimulat creşterea sunt ţările UE (Bulgaria, Grecia, Polonia) însă, 
avem o creştere în volum cu 320% dar o scădere în valoare cu 70%. 

 
Tabel 

Analiza exportului producţiei alcoolice pe 10 luni ale anului 2015 
sub aspectul pieţelor de desfacere 

Grupele de pieţe 

2013 2014 2015 
2015 faţă de 

2014, % 

Cantitate, 
mii dal 

Sumă, 
mln 

dolari 
SUA 

Cantitate, 
mii dal 

Sumă, 
mln 

dolari 
SUA 

Cantitate, 
mii dal 

Sumă, 
mln 

dolari 
SUA 

Cantitate Sumă 

2204, vinuri,  total 10538,
5 

126,0 8326,5 89,7 9274,5 79,1 11,4 -11,8 

inclusiv: CSI 7650,9 89,3 5476,6 52,5 5392,9 39,7 -1,5 -24,4 

              UE 1625,4 22,3 1634,1 23,0 2267,5 24,1 38,8 4,6 
              Alte 1262,1 14,4 1215,8 14,2 1614,1 15,3 32,8 8,3 

2205, vinuri 
aromatizate,  total 

26,0 0,6 23,0 0,6 29,1 0,4 26,9 -35,9 

inclusiv: CSI 17,2 0,3 17,3 0,4 3,6 0,1 -79,0 -79,4 
               UE - - - - 20,6 0,1     



               Alte 8,8 0,3 5,7 0,2 4,9 0,2 -14,7 -25,3 

2206, băuturi 
fermentative,  total 

124,1 2,5 158,7 3,1 133,4 2,5 -15,9 -19,9 

inclusiv: CSI 80,4 1,7 110,8 2,1 100,7 1,9 -9,1 -11,0 
               UE 2,5 0,04 4,1 0,1 7,5 0,1 80,0 45,1 
               Alte 41,3 0,7 43,7 0,9 25,2 0,4 -42,3 -47,9 

2207, alcool şi 
distilate,  total 

15,7 0,2 140,5 1,3 485,8 2,7 245,8 100,8 

inclusiv: CSI 0,01 0,000 - - 12,5 0,1     
               UE - - 110,1 9,3 466,6 2,6 323,7 -72,5 

                Alte 15,6 0,2 30,3 0,4 6,7 0,1 -78,0 -86,4 

2208, băuturi 
alcoolice tari,  total 1190,3 77,0 810,1 54,1 608,2 37,2 -24,9 -31,3 

inclusiv: CSI 799,4 45,0 451,3 25,4 317,8 16,0 -29,6 -37,1 
               UE 88,4 3,3 78,9 3,5 70,2 2,7 -11,0 -21,6 

                Alte 302,5 28,7 279,9 25,2 220,1 18,5 -21,3 -26,8 

220820, Distilate de 
vin sau de tescovina 
de struguri 

877,0 50,9 537,1 31,3 377,4 19,4 -29,7 -38,0 

inclusiv: CSI 797,8 44,8 447,3 25,0 301,7 15,0 -32,5 -40,0 

               UE 62,6 2,6 71,5 3,1 45,9 1,7 -35,7 -43,7 
                Alte 16,6 3,4 18,3 3,2 29,7 2,7 62,1 -16,7 

Total produse 
alcoolice, total 

x 206,4 x 148,8 x 121,8   -18,1 

inclusiv: CSI x 136,3 x 80,4 x 57,8   -28,2 
               UE x 25,7 x 35,9 x 29,6   -17,6 
               Alte x 44,4 x 49,5 x 34,5   -30,4 

 
Deși ținta predilectă a vinificatorilor autohtoni sunt piețele de export, în 

ultimul timp piața locală a devenit o prioritate pentru mai multe companii. După 
cum afirmă și mulți experți din domeniu, este dificil ca Republica Moldova să fie 
identificată pe hartă ca o țară vinicolă fără de o piață internă solidă. De aceia, este 
foarte important să creştem consumul de vin pe piaţa locală. Însă, un aspect destul 
de important în analiza vinificației este cum se raportează sectorul dat față de alte 
ramuri reprezentate a spectrului de băuturi alcoolice. Deși de zeci de ani se 
obișnuiește a se afirma că vinul este băutura națională, iar vinificația – un sector 
strategic, realitatea consumului intern scoate în prim plan alte tendințe.   

Astfel, din structura încasărilor de vînzări de la băuturile alcoolice ale 
punctelor de vînzări cu amănuntul, rezultă că în medie doar 1 din 5 lei achitați de 
consumatorii de băuturi alcoolice din Republica Moldova sunt pentru procurarea 
vinului. Din dinamica structurii vînzărilor date din ultimii 5 ani, cota deținută de 
vin nu a variat semnificativ, în anul 2013 aceasta cifrându-se la 21,3%. 

Lipsa pieţelor sigure de desfacere a producţiei vinicole condiţionează  
apariţia stocurilor, diminuarea volumelor de prelucrare a strugurilor, reducerea 



preţurilor de achiziţionare, crearea  datoriilor faţă de furnizori, agravarea situaţiei 
financiare a companiilor viticole, stoparea activităţii şi insolvabilitatea acestora. 

Stocuri de producţie alcoolică.  
În conformitate cu cerinţele actelor legislative în vigoare agenţii economici, 

ce activează în domeniul vitivinicol, urmează să întocmească şi să depune pînă la 
data de 15 august (conform situaţiei de la 31 iulie) a anului în curs declarația de 
stocuri. 

La data de 21.08.2015, din 182 de întreprinderi înregistrate în Registrul 
vitivinicol au prezentat  declarația respectivă 84 companii. Din datele procesate 
reiese:  

 Vin in vrac:                  10 806 965 dal   
 Vin îmbuteliat:             761 960 dal  
- Vinuri speciale             226 523 dal  
- Spumant + spumos      593 077 dal  
 Divin:                           1 995 412 dal   
 Brandy:                        80 980 dal. 

 
 
 
 
 

Şef al Direcţiei politici de  
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