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Suprafaţa plantaţiilor viticole în toate categoriile de gospodării, la începutul 

anului curent (inclusiv ale populaţiei),  constituie 140,4 mii ha, inclusiv pe rod 

129,2 mii ha, din care; 

- suprafaţa viilor în gospodăriile producţie marfă (de toate categoriile – GŢ, 

SRL, SA, CAP, etc) este la nivel de 92 mii ha, din care pe rod – 82,8 mii ha, 

inclusiv exploatabilă (lucrată) – 71,0 mii ha. Producătorilor mici de struguri (cu 

suprafaţa pînă la 10 ha) le revine cca 2/3 din suprafaţa totală.   

- suprafaţa plantaţiilor viticole, valorificate cu soiuri de struguri pentru masă,  

se estimează la 14,7 mii ha, inclusiv pe rod – 12,2 mii ha. 

Din suprafaţa plantaţiilor viticole de soiuri pentru masă în gospodăriile 

producţie-marfă ponderea soiurilor timpurii constituie cca 30% (Muscat iantarnîi, 

Super extra, Prima, Roşfor, Cardinal, Ranii Magaracea, Codreanca, Arcadia, 

Vostorg, Kubani, Lora etc, cu predominarea soiului Codreanca), semitimpurii de 

cca 15% (Prezentabil, Victoria, Pameati Negtulea, Novîi Podaroc Zaporojiu, 

Odeschii Suvenir),  şi celor tardivi – 55% (Moldova, Ialovenschii Ustoicivîi, Alb de 

Suruceni, Leana, Muscat de Hamburg, Osenii Ciornîi, Şasla, Guzun, Red Glob etc, 

cu predominarea cu cca 50% din suprafaţe a soiului Moldova).  Conform ultimilor 

estimări, producţia globală de struguri va constitui, în anul curent,  peste 85 mii 

tone, din care 45,0 - 50,0 mii tone vor fi direcţionate la export, (existînd riscul 

diminuării parţiale a producţiei globale cu 5-10% din cauza secetei din ultimele 

luni) 



Dinamica comparativă a dezvoltării viticulturii în perioada 2010-2015  

Nr 

d/o 

Indicatori 2010 2011 2012 2013 

 

2014  2015 

estimativ 

1 Suprafaţa viilor în gospodăriile de producţie-

marfă, total, mii ha 
101,9 102,2 96,5 92,7 92,0 92,3 

2 Suprafaţa viilor în gospodăriile de producţie-

marfă, pe rod, mii ha 
92,5 92,2 87,9 86,4 85,8 82,8 

3 Producţia globală de struguri în gospodăriile de 

producţie – marfă, mii/tone 
248,7 344,0 292,5 370,5 345,2 380,0 

4 Recolta medie, q/ha 25,8 38,0 32,7 43,1 40,2 46,2 

5 Suprafaţa soiurilor de masă în gospod. de 

producţie – marfă, totală, mii ha 
15,3 15,9 15,2 15,7 14,7 14,7 

6 Suprafaţa soiurilor de masă în gospod. de 

producţie – marfă, pe rod, mii ha 
12,6 13,1 12,0 12,5 12,2 12,2 

7 Producţia globală de struguri de masă în 

gospodăriile de producţie – marfă, mii/tone 
24,5 60,2 43,9 87 82,0 85,0 

8 Recolta medie la struguri de masă, q/ha  18,6 45,9 35,1 69,6 67,2 69,6 

9 Exportul strugurilor de masă, mii tone 25,2 31,5 30,5 37,5 50,4 50,0 

(Notă: datele Biroului Naţional de Statistică conform formei 29-agr pentru perioada 2010-2014) 

În scopul creării unei infrastructuri adecvate pentru export, dar şi pentru 

păstrarea strugurilor în scopul extinderii perioadei de recoltare,  în republică au fost 

edificate un şir de complexe frigorifice moderne. Confor datelor Direcţiilor raionale 

agricultură şi alimentaţie, în urma unei inventarieri, efectuate la solicitarea 

Ministerului, volumul de păstrare a strugurilor pentru masă se estimează la nivel de 

peste 50,0 mii tone (lista complexelor frigorifice se anexează). În anul trecut a fost 

deschisă prima casă de condiţionare şi ambalare a strugurilor pentru masă 

(compania Andidor –Grup SRL). 

Pentru consolidarea eforturilor la producerea şi promovarea atrugurilor în stare 

proaspătă, în ultimii ani s-a accelerat procesul de constituire a grupurilor de 

producători de struguri pentru masă. La moment activează 6 grupuri de 

producători: grupul de producători pe baza SRL “Delectar” (s. Oneşti, r- l 

Hînceşti); grupul de producători din s. Costeşti, r-l Ialoveni; s. Ermoclia, r-l Ştefan 



Vodă; grupul de producători s. Sălcuţa, r-l Căuşeni; s. Budeşti, mun, Chişinău şi în 

procedura de creare  este grupul de producători din s. Căinări, r-l Căuşeni. Acest 

proges continuă, fiind activ susţinut de către MAIA şi autorităţile publice locale. 

La finele lunii iulie a demarat compania de recoltare a strugurilor de soiuri 

pentru masă, cu epoca timpurie de coacere. Conform situaţiei la 10.09.2015 

recoltarea soiurilor timpurii de struguri pentru masă (Muscat-Iantarnîi, Super extra, 

Prima, Roşfor, Cardinal, Ranii Magaracea, Codreanca, Arcadia, etc.) a demarat în 

mai multe gospodării din, practic, toate raioanele viticole ale ţării,  cu  

comercializarea acestora  în reţeaua internă de comerţ şi la export. 

 Preţurile la strugurii, destinaţi consumului în stare proaspătă variază în 

dependenţă de soi şi calitatea acestora. Preţul angro de realizare a strugurilor 

proaspeţi de la producător constituie 6-8 lei/kg (datele zilei de 10.09.2015). Preţul 

de realizare cu amănuntul pe piaţa internă variază între 8-10 lei/kg (Muscat-

iantarnîi, Prima, Ranii Magaracea) şi – 12 lei/kg (Super Extra, Roşfor, Cardinal, 

Codreanca, Arcadia, Vostorg). Preţul de comercializare a strugurilor de soiuri 

pentru masă la export constituie 7-10 lei/kg. 

A demarat recoltarea strugurilor de soiuri tehnice în raioanele Anenii-Noi, 

Cahul, Călăraşi, Căuşeni, Streşeni, Orhei, Taraclia şi UTA Găgăuzia, la data de 

10.09.2015 au fost recoltate circa 8900 tone de pe o suprafaţă de 2196 hectare,   

La data de referinţă, au fost recoltate, în ansamblu, 30424 tone struguri de pe o 

suprafaţă de 5814 ha, din care struguri de masă constituie 21524 tone de pe o 

suprafaţă de 3618ha. lideri fiind raioanele Anenii-Noi, Cahul, Călăraşi, Căuşeni 

Ialoveni, Hînceşti, mun. Chişinău, UTA Găgăuzia, mai puţin s-a recoltat în 

raioanele Dubăsari, Făleşti, Sîngerei, Teleneşti. Situaţia concretă pe fiecare raion – 

în anexă. Remarcă: discrepanţa între datele, prezentate de către raioane şi cele ale 

Biroului vamal privind exportul strugurilor poate fi explicat prin faptul, că 

producătorii realizează o bună parte a roadei intermediarilor, care,ulterior o exportă. 

 

 



Exportul strugurilor în perioada 10.01.2015 - 11.09.2015 constituie 18764 

tone. 

Din recolta anului curent, la data de 10.09.2015, exportul strugurilor pentru 

masă a constituit 8764, cantităţile mai mari fiind din raioanele Ialoveni, Căuşeni, 

mun. Chişinău, UTA Găgăuzia. Principalele destinaţii de export sunt următoarele: 

Federaţia Rusă – 3490t; Belorusia – 2270t; Romănia – 1784t; Ucraina – 284t, 

Kazakhstan – 79,5t; Cehia – 38t; Irlanda – 89t; Suedia – 17t; Turcia – 670t; 

Uzbekistan – 26t; Lituania – 5t; Italia – 4t; India – 6t;   

(datele prezentate de Direcţia Marketing şi Relaţii Internaţionale a MAIA). 

Starea fitosanitară şi agrotehnică a plantaţiilor viticole, conform studiului, 

prezentat de către IP IŞPHTA, este următoarea. 

Circa 75% din plantaţii au suportat relativ bine perioada rece a anului. Se 

aşteaptă o producţie globală de 450 -500 mii tone. În cazul, în care perioada de 

secetă se va prelungi şi se va aprofunda, , strugurii vor pierde în greutate, iar  

producţia globală se va diminua cu 15 – 20%, atestîndu-se o calitate sporită a 

strugurilor. 

Dezvoltarea şi răspîndirea manei viţei de vie, antracnozei şi pătării roşii pănă 

la moment a avut un impact nesemnificativ asupra roadei. La rîndul ei, făinarea se 

dezvoltă virulent şi prezintă pericol pentru soiurile sensibile (gr, Pinot, gr. Muscat, 

Chardonnay, Cabernet, etc.) 

Dezvoltarea ulterioară a agenţilor patogeni ai bolilor menţionate şi al altor 

maladii va depinde în măsură hotărîtoare de condiţiile climaterice, în special, 

temperatură şi precipitaţii, şi de măsurile de protecţie utilizate de producători. 

(Informația detaliată se anexează şi, concomitent, este transmisă către direcţiile 

raionale agricultură şi alimentare pentru informarea ulterioară a producătorilor). 

 

 

Şef al Direcţiei politici de  

piaţă în sectorul vitivinicol                                                   Petru Avasiloaie                           

 

 



cu soiuri 

pentru 

vin

cu soiuri 

pentru 

masa

cu soiuri 

de tip 

Isabella

1 Anenii Noi 3868 2338 190 130 1410 4
2 Basarabeasca 1852 1039 52 260 7 0
3 Cahul 13310 10139 651 90 3390 3,5-7
4 Calarasi 6240 5960 180 120 2060 3,5-8,00 70 10
5 Cantemir 4670 4003 140 56 957 3,5-7,0 68 8-10
6 Causeni 3907 2651 78 579 372 7 2895 9
7 Cimislia 4729 2589 37 125 594 3,7-6
8 Criuleni 456 456 38 21 656
9 Dubasari 40,7 36,7 2,5 28 7

10 Falesti 161 161 20 160 6-10 20 12
11 Hincesti 7600 5320 910 4930 8-10
12 Ialoveni 5894 5020 280 520 8 1720 9
13 Leova 3465 3217 67 82 241 3,4-11
14 Nisporeni 4368 2888 24 172 10
15 Orhei 3605 3140 250 110 1770 6 240 12
16 Singerei 114 71 15 19 7 71 8
17 Stefan-Voda 4353 3899 151 439 8 188 6
18 Straseni 6648 6022 140 6 580 7 28 6,5
19 Taraclia 5713 2616 119 27,8 657,5 6 60 8
20 Telenesti 1559 1235 5 50 211,5 8-10
21 Ungheni 1470 950 78 145 7 177 8-10
22 UTA Găgăuzia 4808 4808 203 508 2687 6 1512 8
23 mun. Chisinau 2345 1958 98 181 767 8 349 13

Total 91175,7 70516,7 2196 3618,3 0 23026 6-10 7398 8-12

la export

pretul de 

realizare 

(orientativ)

Sursa - datele prezentate de Directiile raionale agricultura si alimentatie

Recoltarea strugurilor 10.09.2015

Nr. Raionul

Suprafata plantatiilor viticole pe rod ha.
cantitatea de struguri comercializata de la 

producator, t

totala lucrata

inclusiv recoltata ha.

pe piata 

interna

pretul de 

realizare 

(orientativ)


