
Identificarea lanțului valoric al fructelor în Regiunea de 
Dezvoltare Nord (RDN)



Premise pentru elaborarea studiului în domeniul identificării lanțului
valoric al fructelor în RDN

1. Programul Regional Sectroial (PRS) în domeniul infrastucturii de sprijin a afacerilor (ISA) în RDN.

 Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor în RDN

 Facilitarea asocierii producătorilor pentru atragerea investițiilor

 Promovarea potențialului economic și investițional în regiune

2. Strategia în domeniul specializării economice în RDN, elaborat cu suportul partenerilor din Cehia. În cadrul
acestui studiu au fost identificate 3 sectoare cu potențial de dezvoltare pentru RDN:

1) producerea și prelucrarea fructelor;

2) producția de lapte, creșterea bovinelor;

3) dezvoltare rurală inteligentă.

3. Producătorii și prelucrătorii producției agricole se confruntă cu un rând de probleme, fapt ce le creează mai
multe constrângeri în activitatea lor: competitivitatea produselor, preferințele consumatorilor, accesul limitat la
potențialele piețe de desfacere a producției. În acest context, lanțul valoric al fructelor permite actorilor să participe
în discuții în care sunt identificate elementele lipsă ale lanțului. În cazul în care un element al lanțului este inactiv,
atunci întregul sistem sistează, de aceea este foarte important de privit întregul sistem în ansamblul său.



Scopul și obiectivele studiului

Scop:

• Analiza lanțului valoric al fructelor în RDN, analiza punctelor tari și slabe ale sectorului, pentru identificarea
opțiunilor fezabile a infrastructurii de suport a afacerilor sectorului de fructe din regiunea de nord a țării, având
ca impact impulsionarea dezvoltării economice în regiune prin crearea locurilor de muncă, creșterea de
investiții, creșterea volumul producției industriale fabricate şi al exporturilor

Obiective:

• analiza potențialului actual de producție al sectorului Fructe și prognoza acestuia, accentul fiind pus pe
următoarelor sub-sectoare: fructe sâmburoase, sămânțoase, pomușoare și nucifere;

• analiza tuturor elementelor lanțului valoric al fructelor din RDN (producerea, depozitarea, procesarea și
comercializarea);

• identificarea elementelor lipsă a lanțului valoric în structura regională, a nevoilor actorilor-cheie implicate la
diferite niveluri ale lanțului valoric, identificarea necesităților de dezvoltare;

• identificarea posibilităților de cooperare a producătorilor;

• analiza oportunităților de diversificare și dezvoltare a lanțurilor valorice pentru producția de fructe cu
determinarea investițiilor necesare pentru implementare;

• identificarea locațiilor cheie/ideilor de proiecte pentru investițiile necesare în unitățile de depozitare/procesare.



Argumentarea formării lanțului valoric

Sectorul fructelor are două direcții distinctive de dezvoltare a lanțurilor valorice: (1)

business cu fructe în stare proaspătă și (2) business cu fructe procesate.

 Producerea de fructe în stare proaspătă în prezent este slab dezvoltat, dar ar

putea recupera rapid şi atinge competitivitate internaţională, dacă vor spori investiţiile

în tehnologii agricole şi tehnici de producere inovatoare (livezi super-intensive, soiuri de

plante cu randament înalt), precum şi în infrastructura de irigare şi cea de marketing

(depozite frigorifice, case de ambalare, etc).

 Sectorul de produse prelucrate, la rândul său, este mult mai avansat în dezvoltare

în comparaţie cu sectorul de produse proaspete, fiind în prezent un jucător activ pe

pieţele de export, are oportunităţi excelente de a-şi extinde prezenţa pe pieţele ţintă, în

cazul în care sunt asiguraţi trei piloni de bază: materia primă, forţa de muncă calificată

şi dezvoltarea noilor produse cu cerere sporită.

Lanțul valoric pentru sectoarele de fructe proaspete și prelucrate
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Tendințe globale

Sectorul de fructe moldovenesc trebuie să ia în considerație tendințele
consumului la nivel global, și anume:

• Se estimează că 75-80% din totalul fructelor cultivate la nivel global sunt
consumate în stare proaspătă, această tendință menținându-se în continuare.

• În ultimul deceniu, cererea mondială de fructe congelate a crescut cu 5% pe
an. În același timp, cererea mondială de fructe conservate (în cutii, pungi și
sticle) a rămas stabilă pe plan mondial.

• Produsele de fructe ecologice sunt mai mult decât un element de lux, ele
reprezentând deja o categorie separată pe piața internațională.



Poziția sectorului Fructe la nivel național

26,0

18,7

8,9

3,4

0,7

0

5

10

15

20

25

30

RDN RDC RDS UTA Găgăuzia Mun. Chișinău

58%

42%

RDN Restul RM

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mun. Chișinău RDN RDC RDS UTA Găgăuzia

Agricultura continuă să fie sectorul de bază al economiei regionale, cu o

pondere de 23,2% din PIBR, care antrenează 49% din populația ocupată a

regiunii.

RDN are un potential ridicat pentru dezvoltarea pomiculturii, fapt datorat, în

principal, fertilității naturale ridicate a solurilor și a condițiilor climatice

favorabile de care dispune regiunea

RDN se plasează pe locul 1

și la producția de fructe,

cultivînd 58% din recolta

globală la nivel național.

Structura producerii merelor în RM în profil teritorial, 

anii 2009-2019
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Potențialul de producție al sectorului : Fructe sămânțoase

• Producerea fructelor sămânțoase are un trend pozitiv în perioada
2009-2018, înregistrînd o creștere de 2,5 ori. Sectorul fructelor
sămânțoase este predominat de livezile de mere. Acest fruct
asigură 92% din producția internă de fructe și ocupă 71% din
suprafața cultivată cu pomi. Producția medie de mere la unitatea
de suprafață în regiune este de circa 17 tone/ha.

• La nivel de raioane cea mai mare pondere a livezilor de fructe
sămânțoase este în r. Briceni, urmat de raioanele Dondușeni,
Soroca, Ocnița, Edineț. Din punct de vedere geografic, se pare că
producția de fructe samânțoase este observată în nordul și estul
regiunii, în timp ce în regiunile centrale, de sud și de vest ale
regiunii (în general, raioanele din jurul orașului Bălți) aceasta
înregistrează valori mai modeste.

• Pentru perioada anilor 2020-2025 se prognozează că volumul
fructelor sămânțoase va continua să crească și se estimează la
637 mii tone către anul 2025, cu 30% în comparație cu anul 2020
din contul plantării livezilor intensive, modernizării tehnologiei și
intrării pe rod a livezilor noi.

• În structura volumului de mere produse în RDN cea mai mare 
pondere o deține merele cu coacere tardivă cu o pondere de cca. 
70%, care sunt destinate păstrării în depozite frigorifice și 
comercializarea lor în perioada rece a anului, când cererea este 
mai mare și prețurile sunt avantajoase.



Potențialul de producție al sectorului: Fructe sâmburoase

• Producția de fructe sâmburoase în perioada 2009-2018 a crescut
de 3 ori. La fel și suprafețele pe rod s-au mărit cu 20% în aceeași
perioadă. Sectorul fructelor sâmburoase este predominat de
livezile de pruni, roada medie la hectar al căror a crescut de 3,5
ori. La fel crește importanță economică și altor specii de fructe,
cum ar fi: vișinii și cireșii, roada medie la hectar al căror a crescut
respectiv de 2 ori și 1,5 ori în perioada 2009-2018.

• Raioanele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața cu
livezi de fructe sâmburoase sunt: Sîngerei, Fălești, Soroca,
Florești.

• Pentru anii 2020-2025 volumul fructelor sâmburoase va avea un
ritm mult mai mare de creștere și se estimează că va atinge 65.8
mii tone către anul 2025, ceea ce va constitui un spor de 63.1% în
comparație cu anul 2020 (40.3 mii tone) din contul plantării
livezilor intensive (în special cireșe, prune și vișine) și
modernizării tehnologiei.

• În structura volumului producției de prune pentru RDN cea mai
mare pondere o deține prunele cu coacere semi-tardive cu o
pondere de cca. 76.6% (Stanley), care se păstrează foarte bine
pentru perioada de până la 90 zile (în cazul pregătirii adecvate a
producției din câmp) în depozite frigorifice și se bucură de cerere
sporită la comercializarea lor în perioada rece a anului (Octombrie
- Noiembrie).



Potențialul de producție al sectorului: Arbuști fructiferi (bacifere) 

• Sectorul bacifer are un potențial de producere în
RDN, care necesită a fi explorat și care se
estimează la 10.8 mii tone de fructe moi pentru
regiune( AO ”Pomușoarele Moldovei”).

• Printre arbuștii fructiferi o importanță economică o
are producția de zmeură și coacăză. Aceste fructe
asigură 60% și respectiv 65% din producția la
nivel național. Arbuști fructiferi se întîlnesc în
raioanele: Soroca, Briceni, Sîngerei.

• Se estimează că producția de fructe bacifere
destinată consumului în stare proaspătă va va
crește până la 12.5 mii tone către anul 2025. În
cazul existenței infrastructurii necesare (camere
de pre-răcire, congelare adâncă, cooperare
pentru omogenizarea și formarea loturilor)
fermierii vor putea să sporească suprafețele
cultivate cu culturi bacifere.

• Sectorul bacifer are două variante de business
sustenabil: în primul rând majoritatea producției
trebuie să fie produsă pentru consumul în stare
proaspătă, condiționată corect (pre-răcită), iar în
cazul când nu se reușește se utilizează a doua
posibilitate - lanțul congelării adânci (alternativa
de business).



Potențialul de producție al sectorului: Nuciferi

• Sectorul nucifer în RDN este dezvoltat
mai puțin, deoarece sunt condiții mai
dure (înghețuri târzii și ierni mai geroase).
Totodată se constată, că în ultimii ani tot
mai mulți fermieri mici înființează livezi
de nuci.

• Suprafața acestora a crescut în ultimii 10
ani cu circa 2 mii hectare. La fel și
producția de nuci a înregistrat o creștere
de la 2 tone în 2010 la 794 tone în 2018.

• Plantațiile de nuciferi se întâlnesc în
raioanele Soroca, Fălești, Sîngerei.

• Producția de nuci va constitui estimativ
4.4 mii tone în anul 2020 și va crește
până la 6.5 mii tone către anul 2025.



Infrastructura de procesare a producției de fructe

• În RDN sunt amplasate 28 de unități de prelucare a fructelor (12 fabrici de procesare, 14 uscătorii
și 2 unități de congelare rapidă).

• Întreprinderile de prelucrare sunt distribuite neuniform pe teritoriul RDN. Fabrici de prelucrare a
fructelor sunt prezente numai în câteva raioane ale regiunii (Briceni, Edineț, Fălești, Florești,
Rîșcani, Soroca, Dondușeni).

• Infrastructura existență de procesare a fructelor se constată ca fiind slab dezvoltată, bazată doar
pe procesarea merelor la suc concentrat și pireuri din fructe, care oferă cea mai joasă
profitabilitate pentru producătorii agricoli și nu asigură dezvoltare durabilă a sectorului dat.
Această producție nu se bucură de cerere sporită în plan internațional, iar consumul în viitor se
anticipează că va scădea în continuare.

Concluzii:

• Infrastructura de procesare nu este adecvat dezvoltată și necesită diversificarea procesării lor
prin crearea de produse noi cu valoare adăugată și strategice pentru accesarea de noi piețe.

• Există necesitate empirică pentru cooperarea fermierilor la consolidarea volumelor destinate
procesării ce va duce la volume mai mari și omogene de produse, care vor asigura livrări stabile
pentru perioade mai mari de timp. Acestea din urmă vor permite accesarea garantată a piețelor și
de noi canale pentru comercializarea producției procesate de fructe.



Infrastructura de păstrare a producției de fructe 

• Lanțul valoric frigorific pentru fructe în stare proaspătă în RDN este cel mai important și cel mai
principal, care are o dezvoltare satisfăcătoare. În zonă activează 197 de depozite frigorifice ce
au o capacitate de 174 mii tone de depozitare a fructelor. RDN demonstrează o infrastructură
frigorifică dezvoltată, unde sunt cele mai mari capacități frigorifice (41.6% din totalul pe țară)

• În ceea ce privește infrastructura și înzestrarea depozitelor cu lini de sortare / calibrare este 
necesar de modernizat și de mărit numărul cu echipamentele date, iar în cazul asigurării cu 
materiale moderne pentru ambalare (lăzi de lemn și în special celor de carton care sunt tot mai 
des solicitate de rețelele re-tail) situație este mul mai dificilă și chiar este un impediment mare 
pentru poziționarea fructelor autohtone pe nișe de piață cu prețuri mai avantajoase.

• Raioanele cu cea mai bună infrastructură frigorifică sunt următoarele: Briceni, Edineț, Soroca și
Ocnița, iar la infrastructura de sortare / calibrare sunt Briceni, Edineț și Rîșcani. În restul
raioanelor de constată un deficit pentru perioada de toamnă când este necesar de a păstra o
cantitate mai mare de fructe (în special mere).

• Analiza gradului de asigurare cu capacități frigorifice pentru păstrarea fructelor produse pentru
consumul în stare proaspătă ne atestă insuficiență , deoarece cca. 70% din volumele destinate
lanțului frigului pot fi depozitate în depozite frigorifice. Pentru 30% se constată deficit de frigidere
și aici intervine șocurile sectoriale, când producătorii mici sunt nevoiți să comercializeze fructele
(în special merele) la uzinele de procesare (suc concentrat), fără a avea o altă alternativă reală
de procesare sau diversificare a lanțurilor valorice.

Concluzii importante:

• Depozitele frigorifice sunt considerate ca o necesitate de dezvoltare a sectorului. În cazul
îmbunătățirii calității fructelor produse în RDN (fructe calitative care vor fi destinate consumului
în stare proaspătă) vor fi probleme ce țin de posibilitățile de asigurare a păstrării fructelor în
depozite frigorifice și comercializarea lor în lunile când sunt nișe pentru comercializarea lor;

• Veriga slabă a acestui lanț valoric este dezvoltarea inadecvată a operațiilor de sortare / calibrare
și ambalarea în ambalaje moderne (ambalaje de carton), care sunt solicitate pe piețele
regionale tradiționale și cele noi de comercializare a fructelor (preponderent re-tail).
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Concluzii 

• Tendințele de dezvoltare a producerii de fructe în general pe țară este unul pozitiv,
către anul 2025 se așteaptă o creștere cu 54 % în comparație cu anul 2019. Această
tendință este caracteristică și pentru RDN, unde se așteaptă o creștere cu 37.9%
pentru aceeași perioadă. Ramura cea mai importantă și dezvoltată în RDN rămâne a
fi producerea merelor.

• Existența capacităților de depozite frigorifice este o necesitate vitală care devine un
element cheie a lanțului frigului pentru fructele în stare proaspătă.

• Infrastructura de post-recoltare necesită investiții esențiale în modernizarea
operațiilor de sortare, calibrare și ambalare corespunzătoare a fructelor pentru
accesarea piețelor de desfacere,inclusiv producerea lăzilor de carton care sunt
extrem de importante pentru lanțul valoric la comercializarea fructelor în stare
proaspătă

• Necesitatea diversificării procesării prin crearea de produse noi cu valoare adăugată
și strategice pentru accesarea de noi piețe

• Performanța producătorilor poate avea loc numai prin asocierea profesională și
comercială a producătorilor



Oportunități investiționale

SCOP: Creare de valoare adăugată și sporirea competitivității sectorului

• Pentru fructele în stare proaspătă (de perspectivă): case de sorate-ambalare a fructelor.
Totodată acestea centre vor furniza lăzi de carton (sunt mai competitive decât lăzile de lemn)

• Pentru fructele procesate:

a) uscatorii de fructe care vor usca și ambala fructe în mixuri-asorti, solicitate în țările CSI, Europa

b) diversificarea procesării prin crearea de fabrici de producere a sucului natural din procesarea
sucului la rece și cipsuri

• Bacifere : depozite frigorifice cu congelare adâncă

• Nucifere: hub pentru colectarea, decojirea, sortarea, calibrarea și ambalarea miezului de nucă.



Vă mulțumim!

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Republica Moldova, MD-3100, mun. Bălți,

Piața Vasile Alecsandri, nr.8A, etaj 2

Tel/fax: (+373)231 61980

E-mail: adrnord@gmail.com, office@adrnord.md
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