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Rezumat: Eficacitatea sectorul zootehnic prezintă  un factor motoriu în direcțiile prioritare 

de  dezvoltarea agriculturii și a sistemelor alimentare. El stimulează schimbările economice, 

sociale și de mediu la scară largă și este punctul de plecare pentru analizarea tendințelor și 

problemelor legate de dezvoltarea durabilă a sectorlui agroalimentar în general. Scopul principal 

al cercetării  se concentrează pe tendințele și problemele structurale în procesul de obținere și 

valorificare a produselor de origine animalieră precum și posibiitățile de creștere și producere  a 

animalelor ,inclusiv prin analiza factorilor negativi din mediul exterior.  

Cuvinte- cheie: eficacitatea economică, securitatea alimentară, rata rentabilității, piețe 

competitive. 

JEL Clasification: Q18, R29, R30 

 

Nevoia de asigurare a populației cu produse alimentare de origine animalieră  presupune 

refacerea și dezvoltarea în procesul de creștere a  animalelor în noile condiții economice. 

Eficacitatea domeniului depinde de mulți factori, dintre care menționăm: 

- asigurarea stabilității șeptelului și menținerea structurii optimale în conformitate cu 

resursele naturale zonale; 

- eliminarea dezechilibrului în sistemul de creștere a animalelor și cel furajer, 

îmbunătățirea calității rației de hrană; 

protejarea producătorilor autohtoni contra ritmului  masiv al importului de produse 

animaliere similare la prețul de dumping. 

Găsirea în continuare a industriei zootehnice într-o situație instabilă amenință securitatea 

alimentară a țării și crește dependența acesteia de importurile de produse alimentare. Prin urmare, 

formarea unei producții competitive eficiente este o direcție strategică a politicii agricole a statului. 

Intensificarea procesului de creștere a  animalelor presupune utilizarea unor factori 

predominant intensivi de creștere economică, prin urmare, în ciuda faptului că numărul efectivului 

de animale a scăzut semnificativ în timpul reformelor economice, este nevoie să se acorde prioritate 

creșterii productivității animalelor. În prezent avem 81 de vaci la mia de oameni, în timp ce în 

Anglia, SUA și alte țări dezvoltate avem 30-40 de vaci. Productivitatea animalelor din aceste țări 

este de 6500-8000 kg de lapte și mai mult. 

Analiza stării actuale al producției interne în domeniul zootehnic ne arată necesitatea 

refacerii acestui sector prin utilizarea rațională a întregii game de resurse disponibile, nemijlocit ți 

prin sprijinul direct din partea Statului. 

Reglementarea de stat a producției agroindustriale implică: 

- dezvoltarea de acte juridice normative, programe regionale țintă pentru dezvoltarea 

zootehniei; 

-  introducerea unor stimulente fiscale și alte instrumente pentru producătorii de mărfuri; 

-  reglementarea parității de preț pentru produsele agricole și industriale, precum și 

resursele energetice; 

- îmbunătățirea mecanismului relațiilor economice dintre producătorii agricoli și 

întreprinderile de prelucrare și comerț; 

- menținerea proprietății de stat asupra activității  întreprinderilor ce țin de selecție și 

reproducție. 

 
10  Elabora în cadrul Expresiei de interes ”Managementul riscurilor și elaborarea măsurilor de atenuare a 

consecințelor pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii Moldova”, (AGROCOV19), cifrul 

20.70086.25/COV 
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Tabelul 1 

Eficiența economică a producției și vânzările de produse animaliere în compartimentele 

agricole din RM 

Produsele  de origine animală 2015 2016 2017 2018 2019 

Costurile medii de producție la 1 tonă , lei 

Lapte 4890 4850 4868 5350 5400 

Ouă 1089 1108 1129 1009 1020 

Lâna 4830 4783 4800 5100 5845 

Sporul în greutate vie:      

Bovinelor 39820 40450 42800 42120 43200 

Suinelor 32280 35500 34802 35512 36200 

Păsărilor 30140 32500 29340 29800 31250 

Ovinelor 23305 23660 26670 27680 28000 

Prețul mediu de vânzare a produselor, lei tona 

Lapte 5317 5827 5818 5847 6064 

Ouă 1062 1074 1092 930 892 

Lâna 10133 10624 7827 7832 5691 

Greutatea în masă vie:      

Bovinelor 23814 26565 25268 29545 27335 

Suinelor 23897 24368 36582 25277 29441 

Păsărilor 23586 25299 21962 19488 22156 

Ovinelor 28890 19874 19031 16787 24890 

Nivelul profitabilității, % 

Lapte 8,7 20,1 19,5 9,3 12,3 

Ouă -2,5 -3,1 -3,3 -7,8 -12,5 

Lâna 109,8 122,1 63,1 53,6 -2,6 

Greutatea în masă vie:      

Bovinelor -40,2 -34,3 -40,9 -29,8 -36,7 

Suinelor -25,9 -31,4 5,1 -28,8 -18,7 

Păsărilor -21,7 -22,2 -25,1 -34,6 -29,1 

Ovinelor 23,9 -16,0 -28,6 -39,4 -11,1 

Sursa: elaborare proprie conform datelor [1]. 

  

Evaluarea eficacității producției animaliere din RM ne demonstrează că acest sector a fost 

neprofitabil pe toată perioada reformelor economice, cu excepția  laptelui și a lînei  de oi având o 

creștere consecutivă cu 3,6 p. în anul 2019 față de cel 2015.   

 Din păcate, și pentru primele  șase luni ai anului 2020 rentabilitatea produselor din sectorul 

zootehnic rămâne negativă, fapt nu permite nici extinderea, cât și reproducerea simplă a sectorului 

vizat. 

Conceptul de creștere economică poate fi expus ca creșterea  indicatorilor volumetrici ai 

activității economice în urma utilizării crescânde al  factorilor  de producție utilizați sau a 

îmbunătățirii echipamentelor și tehnologiei. 

Aplicabil sectorului zootehnic, putem vorbi despre  o creștere al volumului de producție, 

îmbunătățirea calității acesteia datorită majorării efectivului și productivității animalelor, prin 
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utilizarea optimă a raselor productive și a mijloacelor materiale și tehnice, îmbunătățirea rației de 

hrană, alocarea fluxurilor  investiționale. 

O problemă gravă se axează  în producerea cărnii de vită, porc și pasări la care  costul ridicat 

de producție este cu 18-20% mai mare decât în majoritatea țărilor europene. Acest lucru nu permite 

producătorilor interni să efectueze o reproducere extinsă la prețurile de vânzare predominante. 

Dorința de a cumpăra produse la prețuri mai mici încurajează întreprinderile de procesare a cărnii 

să cumpere materii prime importate. Există o lipsă evidentă a legăturilor de integraționiste între 

producătorii și întreprinderile de prelucrare. Ca urmare, nu există niciun interes pentru succesul 

celuilalt. 

Astfel, dezvoltarea în continuare a pieței produselor de origine animalieră  și creșterea 

eficacității producției sale sunt posibile în cazul transformărilor calitative din acest domeniu, care 

implică și dezvoltarea unui fundament propriu în contextul reproductiv. 

Succesul sectorului analizat este indisolubil legat și de modernizarea tehnologică a fermelor 

agricole și de acceptare, care necesită  resurse financiare semnificative. Dar pentru a rezolva 

problemele ridicate domeniului, sunt necesare atât sprijin financiar din partea statului, cât și o 

politică agrară clară care să declare priorități, în care interesele producătorilor autohtoni  să fie 

întotdeauna pe primul loc. 

Rezolvarea acestor sarcini stabilite se poate efectua  doar prin creșterea semnificativă a 

eficacității economice , ceea ce implică o creștere a efectului benefic din utilizarea resurselor și a 

investițiilor totale. 
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