
 

 

 

 

  

 

ASPECTELE - CHEIE ALE REGLEMENTĂRII DE STAT A PIEŢEI 
PRODUSELOR ANIMALIERE 

 
 
 

Trecerea   la   modelul   economiei   de   piaţă,   însoţită   de   demontarea   sistemelor   de 
administrare, financiare, a preţurilor,  fiscale etc, în locul acomodării la aceste condiţii, a 
atras după sine urmări negative  şi în sectorul zootehnic, şi anume: 
- s-au întrerupt relaţiile economice între întreprinderile zootehnice şi ramurile 
complexului agroindustrial; 
-  s-a stopat reutilarea tehnică a fermelor zootehnice; 
-  s-a  redus  producerea  furajelor  în  baza  de  asolament  şi  a  nutreţurilor  combinate 
valoroase (de raţie deplină); 
-  a  crescut  imparitatea  preţurilor  (de  5  –  8  ori)  la  producţia  animalieră  şi  mijloacele 
necesare pentru producerea ei; 
- s-a stopat, practic, susţinerea de către stat a producătorului autohton. 

Ca rezultat, au fost lichidate resursele genetice animale, s-au redus brusc efectivele de 
animale-marfă  (cu  62,8  la  sută),  productivitatea  animalelor  (de  2  ori);  volumele  de 
producere a laptelui (de 2,6 ori), nivelul de consum al producţiei animaliere pe cap de 
locuitor (de 3 – 4 ori). 

 
 
 

Din  aceste  considerente,  a  fost  revăzută 
strategia  de  dezvoltare  în  perspectivă  a 
sectorului zootehnic. Începînd cu anul 
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2002,   politica   statului  este   orientată   spre 
sporirea volumelor şi a competitivităţii 
producţiei zootehnice,  folosindu-se 
următoarele  pîrghii  economice:  bugetul  de 
stat,  impozitele,  politica  externă,  preţurile, 
investiţiile   şi   creditele.   Totodată,   au   fost 
elaborate   şi   adoptate   actele   legislative   şi 
normative privind reglementarea şi 
promovarea acestei politici. 

Aspectele  –  cheie  ale  acestor  pîrghii  sunt 
orientate spre: 

-  redresarea  situaţiei  economico-financiare 
şi  revitalizarea  activităţii  întreprinderilor 
zootehnice  prin  recalcularea  şi  suspendarea 
calculării  dobînzilor aferente  creditelor 
acordate,  anularea  penalităţilor,  îngheţarea 
datoriilor  pe  termen  lung în  suma  de  67,9 
mln lei, ceea ce a  permis reanimarea 
activităţii  a  20  de  întreprinderi  zootehnice 
avicole şi 15  de producere a cărnii de porc. 
Actualmente,   la   aceste   fabrici   avicole   se 
produc cca 75 la suta  carne de pasăre din 20 
mii   tone   produse   la   toate   întreprinderile 
industriale,  faţă  de  1,5  mii  tone  produse  în 
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anul 2001. 
 

Un  rol  deosebit  în  politica  statului  revine 
stimulării investiţiilor în sectorul zootehnic 
pentru  menţinerea  şi  restabilirea  resurselor 
genetice animale prin compensarea parţială a 
cheltuielilor la procurarea animalelor de 
prăsilă,  însămînţarea  artificială  şi  păstrarea 
materialului  seminal,  pentru  care   fapt,   în 
perioada  anilor  2005-2008,  au  fost  alocate 
19,6  mln  lei.  Ca  rezultat,  agenţii economici 
au achiziţionat  cca 3,6 mii cap.   tineret suin 
şi  viţele  de  rase  performante.  În  paralel  cu 
aceasta, a derulat: 

 
- crearea la sate a infrastructurii de prestare a 

serviciilor deţinătorilor de animale prin 
înfiinţarea  şi  consolidarea  bazei  tehnico  – 
materiale a oficiilor locale pentru 
însămînţarea artificială, colectarea laptelui şi 
ocrotirea sănătăţii  animalelor, precum şi 
modernizarea abatoarelor  destinate 
exportului de carne, pentru care fapt au fost 
alocate 10,7 mln lei; 

Fig.2. Oficiile locale pentru prestare a serviciilor 
deţinătorilor de animale 

1) vizita ministrului  agriculturii  şi  industriei  alimentare  A. 
GORODENCO  la  abatorul  SRL  „Scinteia”,  s.  Truşeni, 
m. Chişinău; 

2) pentru   însămînţarea   artificială,   colectarea   laptelui   şi 
ocrotirea sănătăţii animalelor (CA „Vita-Lact”, 
s.Ignăţeni,Rezina); 

3)  pentru   colectarea   laptelui   (SRL   „VC   –   Saturn”   , 
s.Brăviceni, Orhei) 
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2. 3. 
 
 
 
 
 
 
- renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, 

ceea  ce  a  permis,  în  perioada  2006-2007  şi 
10 luni ale anului 2008, începerea procesului 
de  modernizare  a  22  ferme,  pentru  care  au 
fost alocate 16 mln lei; 

Fig.3. Ferma modernă pentru producerea laptelui 
SRL”DOKSAN-COM”s. Tomai,UTAG: 

1) stabulaţie liberă; 
2) imagine interioară; 
3) sala de muls computerizată; 
4) prepararea şi distribuirea mecanizată a  nutreţurilor; 
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- subvenţionarea parţială (11 mln 

 necesităţilor  de  asigurare  cu furaje 
 

 
1. 2 
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- implementarea în ramură a performanţelor 
ştiinţifico-inovaţionale, prin crearea 
structurilor instituţionale Î.S. 
„Moldsuinhibrid”,  Î.S.  „Avicola-Moldova”, 
Î.S. „Acvacultura-Moldova”  şi Î.S. „Centrul 
Republican pentru Ameliorarea şi 
Reproducţia Animalelor; 

 
 

- аplanarea  consecinţelor  secetei  din  anul 
2007 prin: 

- scutirea  de  taxa  vamală  şi  taxa  pe  valoarea 
adăugată la importul şi comercializarea 
ulterioară a cerealelor furajere; 

 
 
RASELE ŞI HIBRIZII PERFORMANŢI PENTRU 

PRODUCIEREA CĂRNII COMPETITIVE 

lei) a 
pentru 

întreţinerea,   în   perioda   de   pînă   la   roada 
nouă, a efectivului de  femele 
reproducătoare,  ce  a  permis  asigurarea  cu 
furaje  a  10,6  mii capete bovine  şi 9,8  mii 
capete  porcine. 
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De  rînd  cu  crearea  condiţiilor  favorabile 
de sporire a volumelor de producere, politica 
statului în domeniu este orientată spre 
protejarea     consumatorului    şi 
producătorului  autohton  prin   aplicarea 
taxelor vamale    combinate  şi  preţurilor 
indicative,  monitorizarea  tranzacţiilor 
comerciale   de    import şi   optimizarea 
importului de  carne, ceea ce a permis 
reducerea volumelor de import de peste 3 ori 
comparativ cu anul 2005. 

 
 

Perspectivele şi eficacitatea reglementării 
de către stat a pieţei produselor de origine 
animală depind,  în particular, de rezolvarea 
problemelor  actuale  pe  un  şir  de  direcţii, 
inclusiv: 

- crearea condiţiilor şi stimularea  în domeniul 



creditării şi investiţiilor; 
- stimularea  cooperării  şi  integrării  pe  întreg 

lanţul tehnologic  –  de  la  producător pînă  la 
consumator; 

- reglementarea  preţurilor prin efectuarea 
intervenţiilor de mărfuri, determinarea 
limitelor în care ele ar varia; 

- ecologizarea producţiei. 
 
 

Direcţia Zootehnie a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 
  Fig.1 Pîrghii economice ale reglementării de stat a pieţei produselor animaliere 


