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

pentru masă, cu epoca timpurie de coacere (Muscat-Iantarnîi, Super extra, Prima, 

Roşfor, Cardinal, Ranii Magaracea, Codreanca, Arcadia, etc.) care practic sa 

finalizat. Conform situaţiei la 08.10.2015 a început şi recoltarea soiurilor de 

struguri pentru masă cu coacere semi tardivă şi tardivă  (Alb de Suruceni, Frumoasa 

albă, Leana, Ialovenschii Ustoicevîi, Pameati Negrulia, Osenii Ciornîi, Moldova 

etc.) ce a demarat în 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 de 

masă proaspeţi de la producător constituie 7-9 lei/kg (datele zilei de 08.10.2015). 

Preţul de realizare cu amănuntul pe piaţa internă variază între 8-15 lei/kg . Preţul de 

comercializare a strugurilor de soiuri pentru masă la export constituie 8-12 lei/kg. 

Recoltarea strugurilor de soiuri pentru vin a demarat în toate raioanele viticole 

ale republicii, fiind recoltate la data de 08.10.2015 circa 190000 tone de pe o 

suprafaţă de 42790 hectare, fiind procesate de către întreprinderile vinicole la preţul 

de achezitie variază între 3,1-4,0 lei.  

(datele direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie).  

În ansamblu, la data de referinţă, s-a recoltat  261000 tone struguri de pe o 

suprafaţă de 54090 ha, din care struguri de masă constituie 71000 tone de pe o 

suprafaţă de 11300 ha. lideri fiind raioanele Cahul, Căuşeni, Ialoveni, Hînceşti, 

UTA Găgăuzia, mai puţin s-a recoltat în raioanele Dubăsari, Făleşti, Sîngerei, 

(datele direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie).  



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. 

Totodată, conform datelor neoficiale ale Asociaţiilor din sectorul vitivinicol, la 

data indicată, au fost recoltate şi procesate cca 200 mii tone de struguri pentru vin.    

Exportul strugurilor în perioada 10.01.2015 - 01.10.2015 constituie 22700 

tone. 

Din recolta anului curent, la data de 08.10.2015, exportul strugurilor pentru 

masă a constituit 12703, cantităţile mai mari fiind din raioanele Ialoveni, Căuşeni, 

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

Federaţia Rusă – 6000t; Belorusia – 3125t; Romănia – 1990t; Ucraina – 1387t, 

Kazakhstan – 80; Cehia – 76t; Suedia – 22t; Montenegro – 20; Lituania – 5t. 

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

Recolta globală în toate categoriile de gospodării în anul 2014 a constituit 594 

mii tone inclusiv în gospodăriile producţie marfă 345 mii tone din ele struguri de 

masă 85 mii tone şi soiuri tehnice la procesare 260 mii tone. 

Prognoza recoltei pentru anul 2015: globală în toate categoriile de gospodării 

530-550 mii tone inclusiv în gospodăriile producţie marfă 300-330 mii tone din ele 

struguri de masă 80-85 mii tone. 
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