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Creșterea eficacității sectorului agricol aduce beneficii directe în vederea îmbunătățirii securității și 

nutriției alimentare. Unele din funcțiile prioritare includ creșterea cantității și varietății de  produse 

alimentare, promovarea schimbărilor economice, oferind principala sursă de venit pentru multe persoane 

sărace din Moldova. Numeroasele  studii arată că atât dezvoltarea agricolă, cât și creșterea economiei în 

ansamblu sunt necesare pentru îmbunătățirea  securității alimentare și nutriției și că primul dintre aceste 

două procese poate servi drept stimulent pentru al doilea. Sectorul zootehnic este un factor relevant în 

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 sectorului 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 posibilitățile de creștere și producere  a animalelor, având în vedere contribuția sa 

în dezvoltarea durabilă a agriculturii și a securității agroalimentare. 

Cuvinte-cheie: sector agroalimentar, securitatea economică, producție de origine animalieră, 

nutriția, piețe competitive. 

 

Increasing the efficiency of the agricultural sector brings direct benefits in improving food security and 

nutrition. Some of the priority functions include increasing the quantity and variety of foodstuffs, promoting 

economic changes, providing the main source of income for many poor people in Moldova. Numerous studies 

show that both agricultural development and the growth of the economy are both necessary for improving food 

security and nutrition and that the first of these two processes can serve as an incentive for the second. The 

livestock sector is a relevant factor in the development of agriculture and food systems. It stimulates economic, 

social and environmental changes on a large scale and it is the starting point for analyzing trends and issues 

related to the sustainable development of the agri-food sector in general. The main aim of the research focuses 

on the structural trends and problems in the process of obtaining and exploiting the products of animal origin as 

well as the possibilities of breeding and production of animals, considering its contribution to the sustainable 

development of agriculture and agri-food security. 

Keywords: agri-food sector, economic security, production of animal origin, nutrition, competitive 

markets. 

     

Etapele de dezvoltare a agriculturii Republicii Moldova se manifestă prin ponderea majorată în 

fitotehnie (65% din producția totală agricolă ) fiind neprezentativă printr-o producție desăvârșit finită.  

Cu referire la sectorul zootehnic putem pune accentul pe o diminuare a rolului său în volumul 

producției agroalimentare, ceea cel face puțin competitiv pe piețele interne și externe. În acest context  

agricultura RM se confruntă cu problemele legate de investiții impunătoare nu numai pentru finanțarea 

procesului de producție într-o manieră contemporană dar și cu cerințele stricte de siguranță sanitară și 

calitate. În evoluția sectorului zootehnic persistă o dezvoltare lentă, cu predispuneri legate de declinul  

competitivității al segmentului respectiv.  

O atenție prioritară pentru creșterea animalelor în ultimii ani se datorează faptului că, în anii 

transformării socio-economice din anii 1990, reforma agrară, mai cu seamă zootehnia a suferit cele mai mari 

daune și, datorită unei combinații de motive obiective și subiective, nu este încă capabilă să depășească 

consecințele crizei prelungite. 

Dacă perioada anilor 1980-2000 s-a caracterizat prin concentrarea și creșterea animalelor la ferme și 

complexe specializate, ponderea semnificativă pentru anii precedenți a efectivului de animale revine 

gospodăriilor populației (89,8%) față de întreprinderile agricole. De aici apar și anumite insuficiențe de 

resurse interne, legate de completarea bazei furajere, materialelor de prăsilă, care la rândul lor conduc la 

majorarea costurilor de producție și scăderea productivității șeptelului utilizat. 
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În ultimele două decenii, creșterea animalelor în Moldova a suferit schimbări majore. Începând cu 1 

ianuarie 1990, numărul bovinelor a fost de 1,11 milioane de capete, inclusiv 402.0  mii - vaci, 2,045 milioane 

– porci, 1,306 milioane – ovine, iar  la 1 decembrie 2019 se constată 144,8, de mii capete de bovine, inclusiv 

vaci- 97,2 mii capete sau de 1,3 ori  mai puțin. Producția de lapte  în anul 2019 a scăzut cu 106,4 mii tone 

față de anul 2015, incomparabil față de anul 1990 – cu 1129,9 mii tone. Sub aspectul securității alimentare 

și în special de asigurare cu lapte și produse lactate, Republica Moldova își asigură doar 66% cu lapte ca 

materie primă din Moldova, 33% reprezintă deficitul de lapte care este acoperit cu produsele de import, care 

asigură creșterea consumului mediu anual pe o persoană.  

 

Tabelul 1.Consumul mediu anual de produse animaliere în RM 
Produse animaliere, 

kg 

Anul 2014 Anul 2018 Creșterea consumului în anul 

2018 față de 2014, în % 

Lapte 212,0 241,8 14,1 

Carne 43,3 55,0 27,0 

Ouă 179,4 204,9 14,2 

Pește 16,9 19,1 13,0 

Total 451,6 520,8 15,32 

Sursa: Elaborată de autor în baza www.statistica.md[3] 

 

Proiectul strategiei de dezvoltare a sectorului de lapte în RM pentru anii 2012-2027 prevede punerea 

în aplicare a unui set de măsuri cu sprijin guvernamental pentru sectorul produselor lactate, menite să 

încurajeze stabilizarea efectivului de vaci și a producției de lapte de înaltă calitate prin susținerea  creșterii 

animalelor și a potențialului genetic care v-a aduce la sporirea productivității bovinelor de lapte, inclusiv și 

achiziția juncilor de prăsilă de pe piața internă și din import. Se cere și crearea punctelor de insemânațare 

artificiala (centre de servicii) pentru gospodăriile casnice și cele de fermieri precum și consolidarea ofertei 

al rației de hrană cu unități nutritive [2]. 

Filiera sectorului de carne al Moldovei este una dintre cele mai importante componente ale complexului 

agroindustrial în ceea ce privește importanța acestuia pentru asigurarea securității alimentare, ocupării forței de 

muncă a populației și furnizarea acesteia cu carne. Între timp, pe întreaga perioadă de petrecere a reformei 

complexului agroindustrial cu referire la sectorul zootehnic volumul producției de carne a scăzut semnificativ. 

Din 1991 până în 2018 producția carnii de vită a scăzut de la 154,0 mii de tone în 1991 la 13,4  mii de tone în 

2018 sau de 1,5 ori, iar importurile au atins cifra de 111 mii tone, sau 111% din producția internă. Pentru aceiași 

perioadă producția de carne per cap de locuitor pentru principalele produse animaliere a scăzut de la 149,3kg la 

54,9 kg. Producția cărnii de vită a scăzut de la 43,4 kg la 3,77kg ( 11,5 ori), iar consumul – de la 39 kg la 3,86 kg 

și deci,  cererea în carne de vită la o pondere de 2,5% este satisfăcută de import. 

În ultimii ani sa înregistrat o creștere lentă al producției interne de carne (perioada de referință 2013-

2018) cu 5,5%,  în mare măsură  datorită carnii de porc și de pasăre (anul 2018 - carnea de pasăre s-a majorat 

cu 5,2% și carnea de porc – cu 8% față de anul 2013), adică produse din industria creșterii precoce a 

animalelor. Consumul mediu anual de carne în Moldova s-a majorat cu 11,7 kg și a ajuns la 55 kg. 

Ca urmare în timp de patru ani, creșterea producției interne de carne ci 11,5% nu a permis realizarea 

efectului substituției de import, ceea ce pune sub amenințare gravă securitatea alimentară a țării.  

Este mai dificil să se asigure o creștere a producției de carne de vită. Caracteristicile  biologice ale 

bovinelor, în comparație cu ritmurie de maturizare la porcine și păsări de curte, au determinat faptul că ciclul 

de producție pentru obținerea vițeilor și îngrășarea lor în condițiile majorării sporului de greutate în masă 

vie este de aproape trei ani. Conversia redusă a nutrețului în greutate vie este de 6-7: 1, comparativ la 

îngrășarea porcilor - 2,3: 1 și a puilor de carne -1,8: 1[1]. Aceste trasături specifice în alimentația bovinelor 

necesită nu mai puțin de 5-6 kg de furaje concentrate pentru obținerea unui kg de carne de vită, motiv pentru 

care rentabilitatea șeptelului de îngrășare depinde în mare măsură de prețul cerealelor. 

Principala sursă de producție al cărnii de vită în Modova pentru perioada 1990 - 2012 a fost 

sacrificarea vacilor și îngrășarea din contingentul efectivelor de lapte, care reprezintă aproape 92% din 

totalul cărnii de vită. 

Experiența mondială ne demonstrează, că satisfacția de solvabiitate a cererii de carne de vită în 

întregime este imposibilă fără dezvoltarea și utiizarea accelerată a bovinelor de carne. În marea majoritate 

a statelor cu economii agricole dezvoltate utulizarea vacilor de lapte în anii de după război, s-a petrecut prin 
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mijloacele intensive de dezvoltare și, prin urmare reducerea șeptelului vacilor de lapte a înregistrat o creștere a 

vacilor pentru carne în proporție la 1vacă de lapte - 1,1-1,2 vacă de carne . Ca urmare, numărul total de bovine 

în bovine specializate de carne se încadrează în proporții pentru țările Uniunii Europene - 40-50%, Statele Unite 

și Canada - 70-75%, Australia - 85%. 

Sectorul zootehnic se confruntă cu constrângeri de resurse interne ( furaje limitate), precum și presiuni 

dure, cauzate de importul de animale mai ieftine. 

Furnizarea de furaje autohtone este limitată din cauza disponibilității limitate a pășunilor de înaltă calitate, 

care este la rândul său, determinată de condiții meteorologice nefavorabile și capacități de irigare limitate. 

Pe de altă parte, costurile relativ ridicate de producție și productivitatea scăzută a șeptelului, inclusiv prin 

utilizarea mică a raselor de prăsilă plasează RM pe o poziție necompetitivă față de produsele din carne/lapte 

importate de pe alte  piețe. În esență, putem menționa că RM a devenit un importator impunător al produselor de 

origine animală. 

Numeroase studii au arătat, că creșterea animalelor este unul dintre domeniile-cheie în luarea  măsurilor 

eficiente ca parte în efortul de reducere a presiunii  asupra resurselor naturale (în special a resurselor terestre și 

de apă dulce). Potrivit opiniilor , eficiența utilizării resurselor în zootehnie, din punct de vedere al unităților 

calorice ieșite la1 hectar, este mult mai mică decât în fitotehnie. Se abrogă presupunerea, că producția animalieră  

se bazează pe utilizarea neificientă a resurselor vegetale, deoarece, în întreaga lume, 75% din furajele consumate 

în zootehnie (în ceea ce privește materia uscată) sunt frunze, ierburi, culturi furajere și deșeuri alimentare. 

Ponderea cerealelor din cantitatea totală al rației de hrană pentru animale  este în jur de 12%, alte 9% sunt produse 

secundare parțial comestibile. 

La rândul său, îmbunătățirea eficienței sistemelor de producție în zootehnie necesită soluționarea mai 

multor probleme conexe, cum ar fi, de exemplu, reducerea mortalității animalelor, nivelul ridicat al căreia se 

manifestă în unele țări în curs de dezvoltare. Cel mai evident și important mod de a rezolva această problemă este 

îmbunătățirea accesului la serviciie veterinare pentru fermieri. Degradarea semnificativă a terenurilor este una 

dintre problemele principale ale Modovei: creșterea animalelor domestice contribuie la procesul de transformare 

a ecosistemelor naturale în pășuni, care sunt apoi reorganizate pentru alte tipuri de producție agricolă, de exemplu, 

pentru culturile furajere. Producția de animale este, de asemenea, prea des însoțită de fenomene precum 

degradarea și eroziunea semnificativă a solului, secetă, salinizare, poluarea apei. 

Funcționarea eficientă a pieței este foarte importantă ți pentru sectorul zootehnic prin prisma securității 

economice a statului. Semnalele de preț joacă un rol esențial, deși produc deseori efecte mixte. De exemplu, 

perioada recentă de creștere a prețurilor în fitotehnie a generat profituri pentru producătorii agricoli și a provocat 

o creștere a investițiilor în agricultură în majoritatea regiunilor. Cu toate acestea, prețurile ridicate și volatilitatea 

acestora afectează industria zootehnică, unde ponderea furajelor achiziționate este ridicată, în special pentru 

creșterea suinelor și păsărilor de curte. Pe termen scurt, creșterea prețurile alimentare  afectează negativ 

consumatorii , în special  rezidenții rurali cu venituri reduse și populația urbană săracă. În același timp, pe termen 

lung, creșterea prețurilor poate aduce beneficii semnificative pentru sectorul agrar, în special, contribuie la 

creșterea nivelului mediu al puterii de cumpărare. Semnalele de preț de pe piețe existente nu sunt întotdeauna 

orientate spre producătorii agricoli. 

Există trei motive principale pentru aceasta. În primul rând, piețele sunt imperfecte și uneori lipsite de 

competitivitate ce se datorează accesului redus la informații, lipsei de claritate sau respectării insuficiente a 

drepturilor de proprietate. Datorită faptului că unele gospodării agricole, în special cele de taie mică nu au legături 

cu lanțurile de distribuție deseori sunt lipsite de oportunități suficiente pentru a-și asigura condiții favorabile de 

vânzare pe acele piețe la care au acces. În al doilea rând, particularitățile sociale și de mediu (atât pozitive, cât și 

negative) ale producției agricole și a consumului de produse alimentare, precum și a resurselor naturale utilizate 

în procesul de producție sunt lipsite de expresie valorică, prin urmare, sunt considerate nesemnificative în luarea 

deciziilor de către fermieri. În al treilea rând, unele măsuri în politică publică, cum ar fi subvențiile și politicile 

comerciale, de investiții și cele fiscale denaturează semnalele de preț ale pieței. 

În agricultură, mai cu seamă în sectorul zootehnic, relația între intervalul de timp - prețuri- investiții și 

reacția procesului de producție la acești factori face ca mulți fermieri să evite riscurile, ceea ce din punctul de 

vedere al dezvoltării durabile și securității economice duce uneori la utilizarea neefectivă a resurselor. Alături de 

imprevizibilitatea condițiilor meteorologice, acest interval de timp poate acționa în direcția flotării prețurilor, 

deseori observate în agricultură. În timp ce gospodăriile mari sau profitabile se pot proteja adesea împotriva 

volatilității prețurilor, folosind resurse financiare pentru atenuarea efectului de scădere  sau prin încheierea 

acordurilor pe termen lung cu unitățile de procesare pentru a se proteja de riscurile aparente,  fermierii mici, 
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deseori, sunt lipsiți de capacitatea de asigurare, s-au pot beneficia de facilități numai în cazurile dacă sunt  membri 

ai unei asociații mai mari - private sau organizate de stat. Vulnerabilitatea situației fermierilor și consumatorilor 

cu venituri mici datorită nivelului prețurilor și a volatilității acestora în raport cu obiectivele dezvoltării agricole 

poate deveni subiectul discuțiilor multilaterale. Se observă dificultăți, datorate dimensiunii fermelor la scară mică 

și în practica internațională. În marea majoritatea a țărilor cu venituri mici și medii, unde activează gospodării 

țărănești de talie mică, dimensiunile medii ale fermelor sunt în scădere. Acest lucru poate crea dificultăți 

semnificative în obținerea surselor durabile de venit  pentru fermierii mici și familiile lor. Acest lucru nu înseamnă 

neapărat că toate fermele mici au o eficiență scăzută a producției, problema constă în aceia, că în acest caz 

producătorii mici mai des se confruntă cu provocări semnificative în cazul “luptei” concurențiale cu gospodăriile 

de profit, care, în marea majoritate a cazurilor pot beneficia de subvenții guvernamentale sau de transfer a 

costurilor de producție în mediu de afaceri extern  din cauza problemelor aferente reglementarii insuficiente a 

manoperei și a impactului negativ asupra mediului. Aspectul securității în contextul sectorului zootehnic nu poate 

fi conceput fără evidențierea importanței combaterii maladiilor la efectivul de animale,care duc la pierderea 

productivității și sunt una dintre cauzele importante ale șocurilor, care provoacă perturbări în producție și pe piața 

alimentară. Efectivul de animale, afectat de boli, implică costuri și amenință sănătatea umană.  

Costurile asociate cu focarele de infectare ajung adesea la pierderi monetare considerabile. Siguranța 

alimentară, nutriția și sănătatea umană pot fi amenințate prin transmiterea alimentelor afectate, precum și direct 

de la animale. Dezvoltarea durabilă și securitatea economică trebuie să țină seama și de aspectele agriculturii, 

legate de sănătatea umană.  

Principalele probleme complexe aferente sistemelor agricole din sectorul zootehnic nu evidențiază 

provocările specifice al producătorilor mici și gospodăriilor auxiliare. Sistemele de agricultură mixtă au un acces 

limitat la resurse, piețe și servicii, rezistență scăzută la influențele factorilor externi și la transformările structurale 

în sistemul agroalimentar. Principalele probleme se referă la insuficiența resurselor terestre și acvatice, spații de 

întreținere, echipamente și servicii veterinare, resurse financiare și tehnologii avansate în creșterea animalelor. 

Acest lucru nu le permite să majoreze eficiența procesului de producție prin utilizarea metodelor intensive. Din 

această cauză producătorii mici participă doar într-o măsură limitată la comerț și nu desfășoară activități 

comerciale. În marea majoritate a cazurilor ei sunt consumatorii propriei producții și vând doar o mică parte din 

surplusul obținut.  

Întreținerea vitelor, porcinelor și păsărilor de curte este mai frecventă în rândul țăranilor rurali înstăriți. 

Acest lucru sugerează idea, că familiile din zonele rurale utilizează economiile de scară pentru a-și extinde 

activitatea de producție, inclusiv și prin efectul modernizării. Dar, unele aspecte ale modernizării producției pot 

crește vulnerabilitatea micilor producători. De exemplu, sustenabilitatea economică a fermelor mici poate fi 

subminată atunci când creșterea productivității agricole este însoțită de o dependență din ce în ce mai mare de 

resursele de producție din surse externe. 

Creșterea productivității în sisteme la scară mică, folosind tehnologii și metode moderne este, de 

asemenea, asociată cu „deconectarea” animalelor de la ecosistemele locale și cu pierderea resurselor genetice. 

Sursa vulnerabilității poate fi și neadaptarea la condițiile locale. 

Concluzii 

Din punct de vedere a securității economice în sectorul agroalimentar se recunoaște relevanța comună în 

ceea ce privește influența filierei de producere a mărfurilor alimentare de producție animalieră, care aduce 

beneficii directe asupra sănătății și bunăstării umane, economiei și mediului, dar, în același timp, creează 

numeroase probleme în domeniul nutriției, sănătății, precum și în sfera socială și de mediu. Tendințele și 

problemele abordate în sectorul zootehnic se referă la sisteme de afaceri specifice și acoperă diverse dimensiuni 

ale durabilității. Pentru a realiza progrese va fi necesară dezvoltarea direcțiilor și măsurilor  integrate la diferite 

niveluri pentru  rezolvarea corelativă a aceste probleme, luând în considerare diferențele semnificative între 

sistemele agricole în scopul reducerii consecințelor nedorite. 
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