
 

 

 

Notă informativă 

privind situaţia  referitor la comercializarea angro de către producătorii mici a 

strugurilor de soiuri  pentru vin în mun. Chişinău. 

 

În conformitate cu sarcina, trasată în cadrul şedinţei operative din 8 septembrie 

curent, specialiştii Direcţiei politici de piaţă în sectorul vitivinicol au studiat, cu 

deplasare pe teren, problema ce ţine de comercializarea angro de către producătorii 

mici a strugurilor de soiuri pentru vin în mun. Chişinău. 

S-a constatat că în mun. Chişinău producătorii viticoli comercializează 

preponderent struguri de soiuri  pentru vin la o mică piaţă angro, neamenajată, 

amplasată în str. Vadul lui Vodă ( mai sus de Termoelectrocentrala nr.1). La 

momentul vizitei pieţei respective ( 8 septembrie curent, ora 1500 ) erau prezenţi 

doiproducători, unul din r-nul Ialoveni, iar al doilea din r-nul Străşeni, care 

propuneau struguri pentru vin de soiurile Muscat Ottonel şi Aligote, la un preţ de 8 

lei/kg şi, respectiv, de  6 lei/kg. Strugurii erau de calitate foarte bună şi bună. 

Potenţiali cumpărători, la timpul indicat, nu erau. În discuţie, producătorii au 

afirmat că,  pe parcursul perioadei de vegetaţie, au efectuat în plantaţiile gestionate 

doar 3-4 tratamente chimice contra principalelor boli ale viţei de vie – mana şi 

făinarea.  

Considerăm că activitatea de comercializare a strugurilor pentru prepararea 

vinului   în condiţii de casă nu este cea mai raţională, fiind în acelaşi timp o 

posibilitate de desfacere a producţiei obţinute şi de sporire a concurenţei. 

Referitor la locaţia pieţei din mun. Chişinău pentru comercializarea de către 

producătorii mici a strugurilor de soiuri pentru vin, menţionăm că aceasta nu este 

cea mai reuşită, deoarece   este restrînsă şi incomodă, atît pentru vînzători, cît şi 

pentru cumpărători ( practic nu sunt spaţii pentru parcarea transportului).  

În scopul  redresării situaţiei la acest capitol oportun ar fi ca autorităţile publice 

ale mun. Chişinău ( Primăria în comun cu Preturile) să identifice un loc mai reuşit 

de amplasare a pieţei respective sau să amenajeze spaţii speciale pe lîngă pieţele 

agricole din sectoarele urbei. Binevenită ar fi organizarea pieţelor în cauză şi în alte 

centre urbane mari din  ţară – Bălţi,  Cahul, Ungheni şi Comrat. 

 

Şef al Direcţiei politici de  

piaţă în sectorul vitivinicol                                                    Petru Avasiloaie 

 

 

 

 



 


