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Introducere   
 
Problema. După o perioadă lungă de timp, cînd Republica Moldova producea 
aproximativ 1.0 mil. tone de grîu (în anii 1991-1995 – 1062.2 mii tone şi în anii 1996-
2000 – 951.8 mii tone în mediu pe an), anul 2003 s-a dovedit a fi extrem de nereuşit. 
Motivul rezidă în condiţiile climaterice extrem de nefavorabile din iarna anului 2002-
2003 (geruri aspre în lipsa stratului de zăpadă), şi ca urmare primăvara majoritatea 
cîmpurilor cu grîu de toamnă au fost semănate din nou cu porumb şi floarea soarelui. 
Apoi a urmat seceta din timpul din primăvară şi vară. Recolta totală de grîu alimentar în 
anul 2003 este estimată la 101.5 mii tone, ceea ce reprezintă o cifră de trei ori mai mică 
decît consumul necesar ţării. A apărut necesitatea importului de proporţie a grîului, cît şi 
a consumului raţional a rezervelor disponibile (din anul precedent). O situaţie similară 
s-a înregistrat în mai multe ţări ale Europei, inclusiv în ţările vecine – România şi 
Ucraina. Începînd cu mijlocul anului 2003 preţurile la grîu şi făină au început să se 
majoreze rapid  pe piaţa mondială.  
 
În final, începînd cu luna noiembrie, aceasta a determinat creşterea rapidă  a preţurilor la 
făină şi pîine în Moldova, fapt ce a afectat în primul rînd păturile sărace ale populaţiei. 
Au urmat acţiunile Parlamentului şi Guvernului în vederea reglementării situaţiei prin 
intermediul stimulării importului, impozitării şi controlului preţurilor ca supliment la 
reacţia adecvată a pieţei şi agenţilor economici.    
 
Acest studiu conţine evaluarea situaţiei pe piaţa cerealelor din Republica Moldova în 
anul 2003, atât în ceea ce priveşte indicatorii calitativi (producţia, consumul, 
exportul/importul, preţurile), cât şi eficacitatea reglementărilor de stat, mediul 
concurenţial, aspectele teritoriale ale „problemei pâinii” şi influenţa creşterii preţurilor 
asupra păturilor nevoiaşe. 
Pe lîngă elaborarea unui Raport analitic, a fost stabilit drept obiectiv dezvoltarea unei 
Baze de date complete şi organizarea unui Seminar  cu participarea reprezentanţilor 
structurilor de stat abilitate, organizaţiile neguvernamentale pentru aprobarea 
rezultatelor studiului.   
 
Iniţiatorul studiului – Programul de Securitate Alimentară al Comisiei Europene în 
Moldova. Executor – organizaţia neguvernamentală Centrul de Investigaţii Strategice şi 
Reforme (CISR). Componenţa membrilor echipei de lucru: Gudîm Anatolii, Kutîrkin 
Vladislav, Ostriţcaia Galina, Ciobu Stela şi Şelari Galina. 
 
Pentru elaborarea studiului au fost utilizate datele Departamentului de Statistică şi 
Sociologie, Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
Departamentului Vamal, S. A. „Franzeluţa”, rezultatele studiului sociologic 
PFAP/CISR în 302 localităţi rurale din 32 raioane şi UTA Găgăuzia, precum şi 
materiale oferite de Administraţia Transnistriei.  
 
Studiul a fost elaborat în perioada noiembrie 2003 – ianuarie 2004. 
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1. Realităţile şi învăţămintele ce au precedat economia de piaţă 
 
Din timpuri străvechi, Moldova se slăvea prin pămînturile sale roditoare, iar 
gospodăriile agricole alcătuiau tradiţional baza ei economică şi bunăstarea statului. 
Poporul a reflectat această realitate prin vechiul proverb „Opincă-i talpa ţării”. Iar 
Dimitrie Cantemir, domnitor şi filosof moldovean, scria la începutul secolului al 18-lea: 
„ Pămînturile Moldovei, despre fertilitatea cărora scriau autorii străvechi şi mai tîrzii, 
sunt cu mult mai minunate decît dealurile …»1. 
 
Ca urmare, în secolele 19-20, produsele alimentare, în special cerealele, au devenit 
articolul principal în exportul Moldovei, iar majoritatea oraşelor ei  au apărut şi s-au 
dezvoltat la intersecţia căilor comerciale şi în locurile de desfăşurare a iarmaroacelor. În 
anii 70-80 ai secolului 20, agricultura Moldovei se caracteriza în exclusivitate prin 
concentrare înaltă şi producere intensivă. Producerea alimentelor pe cap de locuitor în 
RSSM era aproape de 2 ori mai mare decît nivelul mediu în toată Uniunea, iar la 
calculul de 100 ha de pămînturi agricole  - de 4.1 ori. 
 
În ce priveşte volumul anual de producţie agricolă Moldova ocupa în anii 80 locul al 6-
lea dintre toate republicile Uniunii, cedînd doar în faţa marilor giganţi teritoriali aşa ca 
Rusia, Ucraina, Bielarus, Kazahstan şi Uzbekistan.2. Majoritatea structurilor 
interramurale din complexul agro-industrial al republicii (viticultura-vinificarea, 
fructele, legumele-conservele, zahărul, uleiul vegetal, tutunul şi altele) erau orientate 
spre export şi numai un singur complex  - producerea grînelor  - era orientat exclusiv 
spre consumul intern al ţării, inclusiv pentru creşterea animalelor  şi exportul ulterior al 
producţiei acestuia.    
 

1.1. Producerea grîului în anii 80-90: volum, producţie medie, calitate  
 
Cerealele tradiţionale (grîul, porumbul, orzul, secara şi ovăsul) întotdeauna au ocupat 
cea mai mare parte din pămînturile agricole ale Moldovei. Însă, cea mai mare 
concentrare de cereale este la nordul ţării (stepa Bălţeană),  la sud – în Stepa Bugeacului 
şi  în Transnistria de Jos. În sistemul economiei planificate în conformitate cu normele 
metodologice de exploatare a terenurilor agricole şi în scopul conservării fertilităţii 
solului culturile cerealiere trebuie să ocupe o suprafaţă de 52-55%. Se observă o 
tendinţă de micşorare a suprafeţelor destinate cerealelor pe măsură ce se complică 
structura ramurii de fitotehnie (majorarea suprafeţelor de vii, livezi şi culturi tehnice): 
an. 1940 – 1672.2 mii ha, an. 1960 – 822.3 mii ha, an. 1970 – 831.5 mii ha, an. 1980 – 
842.2 mii ha şi an. 1990 – 745.7 mii ha – în timp ce recolta grîului se mărea de la 7-8 
c/ha în an. 1940 pînă la  30 chintal/ha în anii 80. Volumul mediu anual de producere a 
cerealelor în Moldova în anii 60-80 s-a stabilizat la nivelul de 1600-2700 mii tone, 
inclusiv 700-1000 mii tone de grîu. 
 
În cadrul economiei planificate normele de consum a grîului alimentar în Moldova pînă 
în anul 1990 au fost: consumul intern pentru necesităţile populaţiei (pîinea) – 400 mii 
tone,  fondul de semincier – 100-110 mii tone, rezerva de stat, care se înnoia anual – 
30.0-50.0 mii tone. Balanţa de producere a grîului alimentar şi a celui de o calitate mai 
joasă  - furajer – în anii 80 era în proporţie 40:60. Standardele pentru grîul ce se 
foloseşte la coacerea pîinii erau: componenţa de gluten – minim 18%, umiditate – 

                                                 
1 Dmitrie Cantemir „Descrierea Moldovei” Cartea Moldovenească, 1973, p. 34 
2 Anuarul statistic al Republicii Moldova – 1994, DSS, Chişinău, 1995 
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maxim 13.5%, indexul de deformare a glutenului (IDG) – 20-100 unităţi convenţionale, 
seminţe încolţite – maxim 3%, îmburuienire – maxim 2%.    
 
În anii 80 în Moldova consumul de pîine şi a produselor de panificaţie (paste făinoase, 
crupe şi altele) era de 172-174 kg pe cap de locuitor, ceea ce alcătuia  aproximativ 5.0-
5.6% din structura cheltuielilor financiare ale gospodăriilor casnice. Preţurile la pîine 
erau artificial micşorate. 
 
Operaţiile de export/import a grîului alimentare în anii 80 nu erau de proporţii; 
republica în special furniza în fondul unional porumb (inclusiv pentru seminţe), dar 
primea din fond seminţe furaj şi nutreţ combinat pentru complexele mari de vite şi 
ulterior furniza carne în fondurile unionale.  
 
Reforma funciară din anii 1997-2000, reorganizarea întreprinderilor colective (a 
colhozurilor şi sovhozurilor) în gospodării ţărăneşti, asociaţiile lor, societăţi cu 
răspunderi limitate, cooperative de producere şi societăţi pe acţiuni au generat schimbări 
esenţiale, şi nu întotdeauna pozitive, atît în economia şi organizarea gospodăriilor 
agricole, cît şi  în structura şi indicatorii calitativi de dezvoltare a sectorului cerealelor. 
Trendul acestor schimbări poate fi analizat în baza datelor referitor la transformarea 
suprafeţelor de cereale, volumul de producţie şi recolta cerealelor de bază – grîul şi 
porumbul (Tabelul 1).   
 

Tabelul 1 
Transformarea sectorului cerealelor (ritmul creşterii, %), anii 1985 – 1999 

Suprafaţa  Producerea  Producţie medie  Anii  
Cereale, 

total 
Grîul Porumbul Cereale, 

total 
Grîul Porumbul Cereale, 

total 
Grîul Porumbul 

1985-99 2.0 3.1 3.0 -0.1 0.6 0.9 -2.0 -2.4 -2.0 
          
1985-90 1.9 4.0 -0.1 7.1 10.6 3.3 5.1 6.4 3.4 
1990-95 2.0 3.3 2.4 -4.3 -2.9 -4.9 -6.2 -6.0 -7.2 
1995-99 3.8 0.3 7.3 1.4 -3.4 7.0 -2.3 -3.7 -0.1 
 
Sursa: Anuarul Statistic pentru anii 1990-1999 şi 2002, DSS 

 
Dinamica producţiei de cereale, grîul fiind cultura de bază pentru producerea pîinii, în 
anii 70-90 a atins următoarele mărimi medii anuale: anii 1971-1980 – 983.0 mii tone, 
anii 1981-1990 – 932.7 mii tone, anii 1991-1995 – 1062.2 mii tone şi anii 1996-2000 – 
860.2 mii tone. În anii 90, recolta maximă de grîu s-a înregistrat în anul  1990 (1129 mii 
tone), anul 1993 (1393 mii tone), anul 1995 (1126 mii tone) şi anul 1997 (1153 mii 
tone), după care anul 2001 (1181 mii tone) şi anul 2002 (1113 mii tone). 
 
În perioada anterioară recoltei proaste din anul 2003, situaţia cerealelor în Moldova, de 
altfel ca şi în ţările vecine, era în general satisfăcătoare (Graficul 1), ceea ce permitea 
acoperirea necesităţilor interne, cît şi exportul de grîu.  
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Graficul 1 
Producţia şi recolta medie a culturilor cerealiere  
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Pe parcursul ultimilor ani volumul relativ mare al producţiei de grâului a fost realizat 
preponderent datorită lărgirii suprafeţelor însămânţate de la 220-280 mii ha în anii 80 
la 340-370 mii ha în a doua jumătate a anilor 90, extinzându-se şi mai mult, în anii 2001 
şi 2002 (433,9 şi 442,7 ha respectiv). A sporit semnificativ şi cota grâului în structura 
terenurilor alocate culturilor cerealiere: de la 34,6% în 1985 la 38,7% în 1995-2000 şi 
până la 40-41% în 2001 şi 2002. Mai puţin impresionante au fost rezultatele în baza 
producţiei medii şi calităţii grâului: dacă în anii 1971-1980 recolta medie-anuală a 
grâului constituia 32,8 chintale/ha, în 1981-90 – 34,4 chintale/ha, a ajuns în anii 1991-
2000 la 28,5 chintale/ha, iar în anii următori a fost în continuă scădere. Una din 
tendinţele nefavorabile în structura producţiei de grâu în ultimii ani este reducerea 
cotei grâului alimentar de la 68% în 1998 la 44% în 2003 şi, respectiv, creşterea cotei 
grâului furajer până la 50-56%. 
 

1.2. Forme şi metode de administrare a gospodăriilor agricole de cereale 
în sistemul economiei planificate şi în perioada de privatizare 
 
În sistemul planificat şi de distribuţie centralizată din perioada sovietică, iar apoi şi în 
Republica Moldova, practic pînă în anul 1998, sectorul de cereale se afla sub controlul 
direct al statutului: la început era Direcţia principală a produselor de panificaţie de pe 
lîngă Guvern (în anii 50), apoi Ministerul de aprovizionare (în anii 60 şi pînă în anul 
1985), iar în anii 1985-1990 – Ministerul de produse de panificaţie. Reorganizarea 
modului de administrare a acestei ramuri, precum şi a altora,  „în căutarea variantelor 
optime” are loc în permanenţă  – după război aceste transformări au avut loc de circa 12 
ori! Dar esenţa problemei rămînea aceeaşi: raioanelor, colhozurilor şi sovhozurilor le 
erau prezentate planuri de producere a grîului, după care era predat statului 
(întreprinderilor ramurii produselor de panificaţie) în contul furnizărilor de stat, 
comenzilor de stat şi contractelor cu preţuri stabilite de stat.  
 
Ministerul produselor de panificaţie administra elevatoarele, uzinele de crupe şi furaje 
combinate, combinatele produselor de panificaţie, iar funcţiile acestor întreprinderi se 
reduceau la îndeplinirea sarcinilor de colectare şi producere. Deciziile de investiţie, 
relaţiile de creditare şi activitatea comerţului exterior se afla complect în competenţa 
organelor de stat. Era o practică comună faptul că organele de conducere din ramură 
finanţau întreprinderi slabe şi nerentabile din contul venitului întreprinderilor 
profitabile.  
 
Primele indicii ale eroziei sistemului planificat în sectorul cerealelor s-a reliefat în anul 
1989 cînd în locul Ministerului produselor de panificaţie a venit Întreprinderea de stat 
şi cooperatistă de producere şi prelucrare a cerealelor „Moldhlebproduct”. Însă, durata 
de viaţă a acesteia a fost destul de scurtă, iar sistemul vechi s-a reinstaurat sub forma 
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Asociaţiei de producere de stat pentru colectarea şi prelucrarea grîului „Cereale” (1990-
1994), iar apoi sub forma Departamentului produselor de panificaţie de pe lîngă 
Ministerul agriculturii a Republicii Moldova. 
 
Pe lîngă Departament funcţiona şi Inspectoratul de stat pentru pîine şi laboratorul 
republican de producere a industriei furajului combinat şi produselor de panificaţie, care 
erau, din punct de vedere juridic, subiecţi independenţi. Prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 623 din 17 august 1994 Departamentului i s-au atribuit 
următoarele funcţii:  

• Achiziţionarea (cumpărarea), păstrarea şi prelucrarea grîului pentru resursele şi 
rezervele de stat; 

• Desfăşurarea unei politici ştiinţifico-tehnice comune; 
• Efectuarea controlului calităţii grîului şi a produselor rezultative; 
• Analiza eficienţei lucrului ramurii produselor de panificaţie; 
• Studierea conjuncturii pieţei şi activităţi economice externe. 

 
Mai mult decît atît, Departamentul trebuia să îndeplinească funcţiile sale utilizînd drept 
mecanism de administrare a întreprinderilor subordonate dispoziţiile, inclusiv numirea 
şi destituirea din funcţie a conducătorilor acestora, aprobarea dispoziţiilor fără 
consultarea acestora, efectuarea controlului financiar-economic a întreprinderilor. 
Finanţarea Departamentului avea loc din contul alocărilor întreprinderilor şi 
organizaţiilor subordonate, şi din contul  resurselor colectate în rezultatul lucrările şi 
serviciile prestate conform contractelor.  
 
În momentul demarării procesului de privatizare a proprietăţii de stat şi constituirea unui 
mediu concurenţial, în anul 1994 întreprinderea  „Cereale” (cu o capacitate de rezerve 
de 1524 mii tine de grîu) a devenit centrul atenţiei permanente şi perseverente a FMI şi 
Băncii Mondiale în calitate de sistem-monopolist, şi, de aceea, urma să fie supusă 
reorganizării obligatorii prin intermediul privatizării. Cedînd insistenţei organizaţiilor 
financiare internaţionale în conformitate cu Legea cu privire la programul de stat de 
privatizare în Republica Moldova pentru anii 1995-1996 întreprinderile ramurii au fost 
reorganizate într-un termen scurt (mai-august 1995) în societăţi pe acţiuni. 
 
Programul de stat de privatizare prevedea practic reorganizarea totală a majorităţii 
întreprinderilor de stat de produse de panificaţie.  Astfel, multe dintre funcţiile 
Departamentului s-au autoanulat, iar formele şi metodele activităţii lui, precum şi 
sistemul de finanţare, au devenit în esenţă ilegale. Conducerea corporativă a ramurii a 
fost distrusă, iar cota statului în întreprinderile nou create a fost micşorată pînă la 30-
40%. Statul şi-a păstrat pachetul de control de acţiuni (55-84%) pentru o grupă foarte 
limitată de întreprinderi: „Cereale-Floreşti”, „Cereale-Cupcini”, „Elevatorul Iargara”, 
„Rediul-Mare”, „Glia Bulboaca”. 
 
În condiţiile nou create, drept bază legislativă pentru întreprinderile ramurii servea 
Legea cu privire la societăţile pe acţiuni şi statutul acestora. Astfel, reprezentantul 
împuternicit de către stat în aceste S.A.  era numit de către Departamentul privatizării şi 
administrării proprietăţii de stat, iar Departamentul pe produsele de panificaţie  a fost 
lipsit şi de această unică pîrghie, fiind pus în imposibilitatea de aşi exercita puterea de 
decizie asupra acestor întreprinderi.   
 
Concomitent, începînd cu anul 1997, în ţară a demarat procesul de privatizare în masă a 
pămîntului şi reorganizarea gospodăriilor colective (sovhozurilor, şi colhozurilor), ceea 
ce temporar a creat un impas în asigurarea securităţii alimentare în ţară. În scopul 
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diminuării efectelor perioadei de tranziţie şi exercitării unei politicii de stat în sfera 
creării şi utilizării efective a resurselor de stat, Departamentul pe produse de panificaţie 
în anii 1996-1997, nu o singură dată, s-a adresat Guvernului cu propunerea de a crea un 
holding de stat, unde statul ar deţine pachetul de control de acţiuni în întreprinderile 
ramurii. Se avea în vedere, că dacă în interesul statului va fi menţinerea controlului 
asupra unora dintre întreprinderi mari de produse de panificaţie, statul îşi va rezerva 
dreptul de a păstra pachetul de control de acţiuni ale acestor întreprinderi, transferînd 
dreptul administrare a companiilor holdingului de stat sau altei structuri, scopul primar 
al căreia va fi colectarea şi producerea cerealelor pentru resursele şi rezerva de stat. În 
condiţiile economiei de piaţă întreprinderile holding ar fi putut concura la egal cu 
întreprinderile de acelaşi tip din sectorul privat.   
 
Nu este exclus nici faptul că, înaintînd propunerea de creare a unui holding de stat, 
Departamentul produselor de panificaţie nu uita nici de interesele sale departamentale. 
Dar era tot atît de evidentă şi necesitatea asigurării intereselor de stat prin intermediul 
structurilor de conducere asupra: a) funcţiilor organizatorico-gospodăreşti şi b) 
funcţiilor reglementării de stat a procesului de colectare, prelucrare şi păstrare a materiei 
pentru produsele de panificaţie. Primele structuri care îndeplineau funcţiile 
organizatorico-gospodăreşti la cel mai jos nivel erau deja înfiinţate ca rezultat al 
relaţiilor de piaţă şi funcţionau ca unităţi autonome, adică societăţile pe acţiuni.   
 
În ceea ce priveşte funcţiile reglementării de stat  în ultima perioadă a activităţii 
Departamentului produselor de panificaţie (pînă în martie 1998), acestea se rezumau la 
achiziţiile de grîu pentru acoperirea necesităţilor statului. Anual Guvernul adopta o 
hotărîre de creare a rezervei de grîu pentru asigurarea populaţiei cu pîine, în care se 
indicau volumul livrărilor din contul acoperirii unor datorii şi preţul la care se 
achiziţiona grîul în resursele de stat.     
 
Cazul 1. Una din cele mai exotice încercări de reglementare de stat în condiţiile pieţei 
cerealelor care se forma a fost Hotărîrea Guvernului nr. 620 (anul 1997), prin care 
întreprinderile produselor de panificaţie erau obligate (!) să colecteze resursele de stat în 
volum de 250 mii tone de grîu la preţul de finanţare de 700 lei pentru o tonă, care 
depăşeau aproape de două ori (!) nivelul ei pe piaţă. Jumătate din volumul grîului 
trebuia  să fie colectat de la gospodăriile care aveau datorii la bugetul de stat şi fondul 
social, a doua parte trebuia să fie colectată conform acordurilor.   Scopul documentului 
a fost declarat drept necesitate de a asigura stabil populaţia cu pîine. În acelaşi timp se 
poate observa şi un alt aspect al acestui document:  tendinţa statului de a acoperi 
lacunele  fiscale din bugetul de stat prin intermediul oricăror măsuri. Datoriile 
gospodăriilor la bugetul de stat puteau fi lichidate cu grîul din resursele de stat, sau, 
conform prevederilor Legii bugetului de stat, prin achiziţionarea de grîu pentru 
necesităţile de stat cu resurse financiare din bugetul de stat. În lipsa acestora, datoriile la 
buget puteau fi lichidate cu grîu conform preţurilor contractuale de pe piaţă. 
 
Dar au fost întreprinse unele acţiuni destul de interesante din punct de vedere juridic şi 
economic care apărau interesele atît producătorilor agricoli, cît şi unele interese „de 
grup” în detrimentul intereselor statului, care au complicat situaţia financiară a 
întreprinderilor - producătoare de grîne, deoarece grîul a fost vîndut la preţurile stabilite 
în anul 1998, cu mult mai joase decît costurile de producţie din anul 1997.  
 
În baza Hotărîrii Guvernului nr. 620, întreprinderile ramurii produselor de panificaţie 
luau de la băncile comerciale „credite scumpe” deoarece le erau refuzate creditele 
ieftine centralizate ale Băncii Naţionale, şi plăteau statului grîul în resursele de stat 
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primit din contul datoriilor la buget. De fapt, întreprinderile au fost forţate să-şi asume 
responsabilitatea pentru datoriile întreprinderilor agricole. Plata lunară a dobînzilor 
pentru credit  majora costul grîului colectat. Spre exemplu, S.A. „Cereale-Vulcăneşti” 
pentru suma creditului de 3.9 mil. Lei de la banca comercială „Moldova-Agroindbank” 
cu rata anală a dobînzii de 30% plătea lunar o dobîndă de 97 mii lei, iar în total pe an 
1.16 mil. Lei.  
 
În total din recolta anului 1997 întreprinderile sistemului Departamentului produselor de 
panificaţie au achiziţionat 154.4 mii tone de grîu. Dar, fabricile de pîine, pentru care 
practic şi era prevăzut acest grîu, activau reieşind din condiţiile pieţei, şi preferau să 
procure făină în condiţiile pieţei şi nu din grîul pregătit în resursele de stat. În final în 
anul 1997 din resursele de stat au fost realizate în ţară doar 100.3 mii tone de făină, ceea 
ce este cu 46 mii tone sau cu 32% mai puţin decît în anul 1996 din volumul identic de 
producere a pîinii din aceşti ani.  
 
Termenii rambursării creditelor băncilor comerciale de către întreprinderile ramurii 
produselor de panificaţie în majoritatea cazurilor nu au fost respectaţi, deoarece „grîul 
scump” a rămas nevîndut. Costul grîului nevîndut creştea progresiv ca urmare a 
calculării dobînzilor şi penalizărilor pentru nerambursarea creditelor în termenii indicaţi. 
Astfel, Guvernul a avantajat procurarea făinii  de la unele structuri comerciale, 
impunînd „întreprinderilor sale” preţuri înalte la achiziţionarea făinii din resursele de 
stat.  Întreprinderile de panificaţie procurau de la structurile comerciale făina de două 
ori mai ieftină decît le propuneau fostele întreprinderi de stat din sistema produselor de 
panificaţie, adică la un preţ de 350-400 lei  pe tonă. Cu toate acestea, costul pîinii la 
producător se calcula reieşind din 700 lei pe o tonă de făină, majorînd aproape de două 
ori rentabilitatea proprie. 
 
La finele acestui „caz”, brutăriile aveau un venit suplimentar de 35 mil. Lei, iar unele  
firme particulare obţineau 22.5 mil. Lei din vînzarea făinii. Dar cel mai ciudat este 
faptul că deşi veniturile erau foarte mari, preţurile la pîine rămîneau aceleaşi. Pe 
parcursul anului, cînd întreprinderile de panificaţie se aflau în prag de faliment, 
Ministerul economiei le-a permis să realizeze grîul din resursele de stat „în alte scopuri 
decît cele primare”.  
 
Aceasta a fost cronologia  primei experienţe „a reglementărilor de stat” pe piaţa nou 
formată a grîului, făinii şi pîinii.  Şi rezultatele ei au fost nu întru totul în interesele 
statului şi populaţiei: statul „ajutînd gospodăriei agricole”, procura grîul la preţuri 
ridicate, care apoi nu era solicitat pe piaţa pîinii; preţurile la pîine nu au fost 
micşorate, iar grîul a fost realizat la preţuri mult mai joase decît cele de colectare.  
 
Cazul 2. Următoarea experienţă a structurilor de stat pe piaţa cerealelor a avut loc în anii 
1998/1999. În anul 1999 cînd recolta grîului a fost cava mai joasă (800 mii tone), decît 
din ultimii doi ani precedenţi (1153 mii tone şi 952 mii tone), în ţară a apărut 
insuficienţa de grîu şi făină. Ca rezultat, preţurile la pîine s-au majorat.  
 
Şi această situaţia a fost provocată de lipsa profesionalismului în acţiunile structurilor 
de stat. Într-adevăr, rezervele de grîu alimentar la 01.09.1998 alcătuiau 75 mii tone. 
Acest volum ar fi fost suficient pînă la următoarea recoltă. În iulie 1998 întreprinderile 
produselor de panificaţie au micşorat preţurile la făină cu 15-20%. Dar preţurile la pîine 
nu s-au micşorat, cu toate că în preţul de cost al pîinii făina alcătuia 65%. Făina era 
vîndută în continuare la aceleaşi preţuri micşorate. Atît timp cît era grîu în resursele de 
stat, preţul făinii inclusiv cu TVA era pentru făina de calitatea superioară 1176 lei/tonă, 
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pentru făina de calitatea I 1032 lei/tonă, şi pentru făina de calitatea II 912 lei/tonă. 
Aceste preţuri au fost menţinute mai mult de un an. Dar brutăriile, care lucrau în 
condiţiile de piaţă, preferau să întrebuinţeze grîul nu din resursele de stat, ci să procure 
făina de la structurile comerciale private. Pentru a lichida resursele de stat de grîu, 
generator al pierderilor crescînde, întreprinderile „sistemului de panificaţie” au fost 
nevoite să realizeze grîul pe orice căi, şi aceasta le-a reuşit în primăvara anului 1999. 
Dar cu ce preţ! Pentru furajele au fost utilizate circa 20 mii tone de grîu alimentar, iar 
mai mult de 35 mii tone au fost realizate în afara republicii sau consumate în alte 
scopuri nealimentare.  
 
Epilogul acestui caz atît de impresionant al perioadei post-privatizării pe piaţa grîului, 
făinii şi pîinii cu participarea structurilor de stat, business-grupurilor şi sectorului privat, 
la iniţiativa Preşedintelui Republicii Moldova P. Lucinschi acesta a devenit subiectul 
cercetărilor procuraturii încotro şi de ce a dispărut grîul din resursele de stat, şi cine este 
vinovat? Vinovaţi s-au dovedit a fi „condiţiile necunoscute, complicate” din perioada 
trecerii de la sistemul economiei planificate la sistemul gospodăriilor... 
 
 

2. Formarea pieţei cerealelor în perioada de tranziţie  

2.1. Baza legislativă de reglementare a relaţiilor pe piaţa cerealelor  
 
Documentele şi mecanismele legale ce reglementează relaţiile în sectorul agrar în 
Republicii Moldova, inclusiv cele ce ţin de producerea şi comercializarea cerealelor, au 
început să se formeze în prima jumătate a anilor 90 ca rezultat al liberalizării activităţii 
agenţilor economici, comerţului intern şi relaţiilor economice externe.  
 
Deşi elaborarea cadrului legislativ a demarat în perioada primei runde a reformelor, 
procesul de definitivare a lui continuă pînă şi în prezent, chiar şi după ce a avut loc 
instaurarea în drepturi a sectorului privat (mai mult de 70% în PIB), mai mult decît atît, 
nic pînă la momentul actual nu există un sistem de drept bine structurat. De asemenea, 
periodic Guvernul testează unele metode administrative, care în rezultat limitează 
competitivitatea producătorilor de bunuri şi care reglementează preţurile şi procedurile 
comerţului intern.  
 
În dependenţă de situaţia care se cristalizează anual pe piaţa cerealelor Guvernul adoptă 
deciziile respective, inclusiv stabilirea preţurilor indicative pentru export, recomandări 
privind modul de desfăşurare a tranzacţiilor la bursa de mărfuri şi altele. Aceste acţiuni, 
de regulă, provoacă o reacţie negativă din partea Fondului Monetar Internaţional şi a 
Băncii Mondiale, aşa cum s-a întîmplat deja în anul 2003, cînd sub presiunile acestora, 
Guvernul Republicii Moldova a adoptat de două ori (!) în esenţă decizii similare 
„privind înlăturarea obstacolelor oficiale şi neoficiale  în activitatea agenţilor 
economici”. În prima dintre aceste decizii (22.04.2003) se ordona:  

1. „De a interzice ministerelor şi departamentelor să introducă limite în actele 
normative departamentale, ce reglementează comerţul extern, precum şi, de a 
stabili preţuri indicative pentru export şi alte măsuri, care frînează activitatea de 
export a agenţilor economici naţionali. 

2. De a ordona organelor administrării publice centrale: 
• Să revadă actele normative departamentale în scopul executării lor în 

conformitate cu punctul 1 al prezentei decizii şi să informeze Guvernul 
asupra măsurilor întreprinse în termen de 30 zile; 
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• Să publice în mod obligatoriu în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova actele normative interne, care influenţează sau reglementează 
negativ regimul comerţului extern, decizia fiind coordonată în prealabil 
cu Ministerul Justiţiei”. 

 
După trei luni Guvernul a fost pus în situaţia de a adopt dispoziţii adiţionale 
(07.07.2003) prin care se prevedea că: „ministerele, departamentele şi agenţiile să ia 
măsurile respective pentru facilitarea exportului şi acordarea susţinerii economice 
necesare agenţilor-exportatori. Instituţiile vizate, precum şi angajaţii acestora, trebuie să 
se conducă de cadrul normativ, care prevede faptul că hotărîrea de export, preţ şi 
modalităţile acestuia, inclusiv achiziţionarea bunurilor prin intermediul Bursei de 
Mărfuri, rămîne de competenţa agenţilor economici”.  
 
Deşi securitatea alimentară a ţării este de o importanţă primordială, baza legislativă care 
reglementează producerea şi comercializarea cerealelor nu este definitivată. Astfel, spre 
deosebire de alte ţări –vecini şi parteneri externi ai Moldovei (România, Ucraina, Rusia 
şi Cazahstan) – Moldova încă nu dispune de o lege organică privind produsele 
cerealiere şi piaţa  cerealelor, care ar reglementa producţia, formarea rezervelor, 
prelucrarea şi comerţul cu cereale, controlul calităţii. Un astfel proiect de lege se află de 
mult timp „în proces de elaborare”. La momentul dat baza legislativă a pieţei cerealelor 
este constituită doar o singură lege „Legea cu privire la producerea şi utilizarea 
materialului semincier”, care reglementează sistemul de producere, control şi distribuire 
a  seminţelor, inclusiv a culturilor cerealiere.  
 
În perioada de tranziţie, după privatizarea pămîntului şi reorganizarea producţiei 
sectorului agrar în baza proprietăţii private, răspunderea Parlamentului s-a deplasat: a) 
spre susţinerea rezervelor de stat în cazul (dacă cresc preţurile la pîine) posibilelor 
intervenţii pe piaţa internă a grîului, făinii şi pîinii, şi b) spre monitorizarea situaţiilor pe 
piaţa externă şi, reieşind din situaţie, reacţia respectivă la ele în domeniul operaţiunilor 
export-import.  
 
În general, în ultimii ani, reieşind din experienţa anterioară, se considera că rezervele de 
stat de cereale trebuie menţinute la un nivel de 30-50 mii tone (obiectiv ce rareori a fost 
atins). Politica Guvernului privind rezervele de stat de cereale şi relaţiile cu piaţa 
externă de cereale s-a conturat funcţie de particularităţile anului respectiv. Astfel, la 5 
iulie 2001 a fost adoptată Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 588 „Privind 
asigurarea necesităţilor instituţiilor bugetare cu pâine şi produse de panificaţie, 
preîntâmpinarea deficitului acestor produse pe piaţa internă, precum şi 
preîntâmpinarea creşterii preţurilor la aceste produse”. În scopul realizării acestor 
obiective s-a prevăzut: crearea rezervelor de stat de grâu alimentar în volum de 50,0 mii 
tone; recomandarea autorităţilor locale de a crea împreună cu agenţii economici rezerve 
de grâu în anumite regiuni; stabilirea preţurilor orientative de achiziţie; recomandarea 
băncilor comerciale să acorde întreprinderilor de panificaţie credite cu facilităţi pentru 
achiziţia grâului alimentar; stabilirea preţurilor orientative la grâul exportat la nu mai 
puţin de 95% de la nivelul preţului grâului la bursele regionale şi internaţionale.  
În continuare, în anul 2002, când s-a înregistrat o recoltă mare de grâu, organele de stat 
au aprobat Ordinul nr. 86-d privind activizarea exportului grâului, în care se delega 
unei comisii speciale create din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Ministerului Economiei şi Ministerului Afacerilor Externe „sa monitorizeze 
permanent situaţia pe pieţele externe de cereale, să întreprindă măsuri operative pentru 
realizarea exportului cerealelor din Moldova, prezentând, în caz de necesitate, propuneri 
privind modificarea actelor normative şi legislative în vigoare în funcţie de situaţia pe 
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piaţă şi să informeze regulat Preşedintele ţării, Preşedintele Parlamentului şi conducerea 
Guvernului privind situaţia din acest domeniu”.  
 
Conform rezultatelor anului 2003, putem concluziona că această intenţie nu a fost 
implementată pe deplin nici în ceea ce priveşte monitorizarea situaţiei sau formarea 
rezervelor de stat de grâu, şi nici în ceea ce priveşte importul grâului, în special în prima 
jumătate a anului, când preţurile la grâu pe piaţa mondială erau relativ favorabile.  
 
Reieşind din aspiraţiile Republicii Moldova pentru integrarea europeană, armonizarea 
legislaţiei şi acţiunile Guvernului în domeniul securităţii alimentare, trebuie să se 
apropie cît mai mult de practica Uniunii Europene.  Experienţa UE acumulată în 
procesul implementării unei politici agrare comune (Common Agricultural Policy), 
atestă necesitatea unei abordări sistemice a dezvoltării sectorului agrar, în special a 
scopurilor şi metodelor de atingere a acestora prin liberalizarea pieţei, care ar 
corespunde politicii de impozitare şi tarifare, compensării pierderilor, acordării de 
subvenţii şi altele.  
 
Perfectarea bazei legislative privind piaţa cerealolor, trebuie să se bazeze pe regulile şi 
procedurile care reglementează piaţa cerealelor în UE, în special – Regulamentul 
Consiliului nr. 1766/1992, (Council Regulation (EEC) on the common organization of 
the market in cereals), din 30 iunie 1992, care, după un deceniu de implementare, a fost 
substituit reieşind din cu noile realităţi pe piaţa paneuropeană a cerealelor cu 
Regulamentul Consiliului nr. 1784/2003, (Council Regulation (EC) on the common 
organization of the market in cereals), din 29 septembrie 2003 care va intrat în vigoare 
din anul comercial 2004/2005. 
 
În ceea ce priveşte noua politică de preţuri la cereale, în practica UE se utilizează trei 
categorii de preţuri: preţuri indicative sau orientative (preţuri ţintă – target prices),  
preţuri prag (threshold prices) şi preţuri garantate sau de intervenţie (guaranteed or 
intervention prices). 
 
Pentru Republica Moldova, care se orientează spre lărgirea internaţională a comerţului 
cu UE, o importanţă mare o au următoarele condiţii ale Regulamentului Consiliului:  
„crearea în cadrul Uniunii a unei pieţe comune a cerealelor, care include introducerea 
unui sistem de comerţ comun la hotarele externe ale Uniunii. Acest sistem, care 
completează sistemul de intervenţie şi include taxele vamale pentru importul şi 
compensaţiile de export, trebuie, în general, să se bazeze pe procedurile şi regulile 
OMC, adoptate în cadrul Rundei de la Uruguai.  
Sistemul compensaţiilor de export trebuie să fie aplicat atît pentru cereale, cît şi pentru 
produsele colectate în rezultatul prelucrării acestora pentru a asigura competitivitatea lor 
pe pieţele mondiale. Pentru asigurarea controlului volumului livrărilor cerealelor şi 
produselor de la prelucrarea lor din ţările terţe trebuie de prevăzut situaţia de licenţiere a 
exportului (importului), pentru a asigura răspîndirea acestui mecanism asupra tutror 
operaţiunile de comerţ extern, pentru realizarea cărora este obligatorie posedarea unei 
licenţe”.3 
 

                                                 
3 Council Regulation (EC) #1784/2003 of 29 September 2003 on the common organization of the market 
in cereals – Reglementările Consiliului (UE) nr. Crt. 1784/2003 din 29 septembrie 2003 privind 
organizarea pieţei de grîne 
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2.2. Transformarea sectorului producerii cerealelor: agenţii economici, 
exploatarea pămîntului, rezultate  
 
Transformările majore care au avut loc în societate şi economia ţării la începutul anilor 
90, au modificat radical relaţiile în gospodăriile rurale. Cele mai importante dintre 
aceste transformări sunt: 

• Reforma funciară şi împroprietărirea ţăranilor cu pămînt; 
• Privatizarea mijloacelor de producţie şi distribuirea patrimoniului ţăranilor; 
• Formarea şi desfăşurarea rapidă a sectorului privat bazat pe proprietate privată; 
• Reorganizarea gospodăriilor bazate pe proprietatea de stat şi colhoz-cooperativă; 
• Formarea unei sisteme de piaţă de interacţiune dintre agenţii economici şi 

gospodăriile săteşti şi industria de prelucrare; 
• separarea comercială a ramurilor orientate către export; 
• apariţia primelor întreprinderi şi asociaţii comerciale de prestare a serviciilor 

agricole. 
 
Devenind independente majoritatea întreprinderilor agricole care s-au încadrat în 
activitatea de antreprenor, au început să-şi modifice statutul său şi formele de 
funcţionare. Întreprinderile s-au transformat în gospodării ţărăneşti, societăţi cu 
răspundere limitată, cooperative, societăţi pe acţiuni şi altele, şi destul de repede, în 
decurs de 3-4 ani, anume ele au şi format nucleul de bază al business-ului agrar.  Este de 
menţionat faptul că, dacă în anul 1991 statistica înregistra un număr de 1004 agenţi 
economici, inclusiv 534 colhozuri, 400 sovhozuri şi 70 întreprinderi inter-gospodăreşti, 
atunci în anul 1996 ele atingeau un număr de 17240, inclusiv formele „vechi” – 236 
sovhozuri, 395 colhozuri, 34 întreprinderi inter-gospodăreşti, cît şi forme noi de 
întreprinderi – 160 societăţi pe acţiuni, 194 cooperative de producere, 11 societăţi cu 
răspundere limitată, 146 asociaţii de gospodării ţărăneşti şi 16064 de gospodării 
ţărăneşti4. În continuare, odată cu finisarea reformei funciare, liberalizarea economiei 
sectorului agrar şi apariţia pieţei pămîntului, numărul agenţilor economici în 
gospodăriile rurale au crescut în anul 2000 pînă la 19.4 unităţi, iar spre anul 2002 – pînă 
la 31.4 unităţi5. 
 
Transformarea exploatării pămîntului, după cum este arătat şi în Tabelul 2, a avut loc, în 
deosebi, în a doua jumătate a anilor 90.  

Tabelul 2 
Structura proprietăţii funciare (în % faţă de suprafaţa terenului agricol) 

 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sectorul de stat 32.3 26.7 25.2 31.2 30.1 16.7 17.3 17.7 17.5 16.6 
Gospodăriile de stat 27.0 23.4 20.4 14.6 12.8 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 
Fondul de rezerve 0.0 0.0 0.1 12.7 13.3 13.4 13.6 14.0 14.1 14.1 
Sectorul corporativ  59.4 63.0 63.0 56.2 56.8 67.9 64.8 61.4 57.2 46.1 
Gospodăriile colective 59.4 63.0 58.8 49.2 45.2 39.3 23.1 15.2 12.7 10.4 
Formele noi de 
gospodărie 

0.0 0.0 4.2 6.2 8.9 27.6 38.9 43.0 41.7 33.9 

Asociaţii de fermieri - - - 0.8 2.7 1.0 2.8 3.2 2.8 1.8 
Sectorul privat  8.3 10.3 11.7 12.6 13.2 15.3 18.0 20.9 25.3 36.7 
Gospodării ţărăneşti  - - 0.0 0.3 0.7 2.4 4.8 7.8 12.2 22.3 
Gospodării familiale  8.3 10.3 11.7 12.3 12.5 12.9 13.2 13.1 13.3 14.4 
 
Sursa: Agenţia naţională de cadastru  

                                                 
4 Agricultura Republicii Moldova, DSS, Chişinău, 1996, p. 8-9 
5 Anuarul statistic al Republicii Moldova – 2002, DSS, Chişinău, 2002, p. 261 
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Ca rezultat, în prezent în Republica Moldova mai mult de 2/3 din pămînturile agricole 
sunt în proprietate privată, în special gospodăriile ţărăneşti/de fermieri constituie cea 
mai mare pondere dintre agenţii economici în localităţile rurale. Următorul punct din 
agenda reformei agrare a devenit problema viabilităţii formării structurilor în sectorul 
agrar.  
 
Adaptarea sectorului agrar la condiţiile de piaţă, apariţia noilor relaţii financiare, de 
muncă, de producere şi sociale au fost complicate de scăderea bruscă a producţiei 
agrare, care în anul 2000 a constituit 45% din nivelul anului 1990. A avut loc 
transformarea structurii ramurii agriculturii, desfiinţarea infrastructurii sale de 
producere şi a sferei sociale a comunităţilor rurale, au apărut asemenea fenomene 
precum şomajul şi migraţiunea în masă a ţăranilor peste hotare în căutarea locurilor de 
muncă, ceea ce a adus la reducerea cotei activităţii economice a populaţiei în localităţile 
rurale. Deşi, începînd cu anul 1999, s-a înregistrat o creştere (în preţuri comparabile) a 
producţiei agricole, mai cu seamă în fitotehnie. Producţia ramurii fitotehniei în anul 
2002 în preţuri curente a constituit 6148 mil. Lei comparativ cu 2687 mil. Lei în anul 
1995. Indicatorii ramurii zootehniei au fost ceva mai modeşti – 2995 mil. Lei în anul 
2002 comparativ cu 1393 mil. Lei în anul 1995 (Tabelul 3). Trebuie de menţionat că 
creşterea considerabilă a volumului producţiei agricole din 1999 pînă în 2002 se explică 
nu atît prin creşterea producţiei, cît prin creşterea preţurilor la producţia agricolă după 
criza din august 1998, cînd preţurile au crescut de 3-4 ori.  
 
Deşi perioada de tranziţie a fost una extrem de dificilă, agricultura naţională, precum şi 
condiţiile meteorologice favorabile au asigurat necesităţile ţării cu produse agricole în 
proporţie de circa 100% la grîu, zahăr, legume, struguri şi floare soarelui.  

Tabelul 3 
 

Producţia agricolă pe toate categoriile gospodăriilor  
(în preţuri curente), mil. Lei 

 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Producţia agricolă, total 4243 4639 5100 4775 6396 8268 8646 9408 
Inclusiv:         
Producţia fitotehniei  2687 2941 3186 2875 4206 5790 5727 6148 
Producţia zootehniei 1393 1552 1730 1699 2004 2202 2655 2995 
Servicii  163 146 184 201 186 276 264 265 
Ponderea producţiei fitotehniei în costurile 
totale ale producţiei agricole, % 63.3 63.4 62.5 60.2 65.8 70.0 66.2 65.3 

Ponderea producţiei zootehniei în costurile 
totale ale producţiei agricole, % 32.8 33.4 33.9 35.6 31.3 26.6 30.7 31.8 

 
Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2002, p. 307 

 
Transformarea caracterului proprietăţii şi a formelor de gospodărie în agricultura 
Republicii Moldova a avut loc foarte repede, însă problema stabilităţii şi eficienţii 
noului sistem de gospodărie în sectorul agrar rămîne a fi extrem de actuală.  Majoritatea 
problemelor au un caracter de lungă durată: sursele de finanţare pentru modernizarea 
gospodăriilor, utilizarea raţională  a pămîntului şi păstrarea fertilităţii lui, lupta cu 
insectele şi bolile culturilor agricole, identificarea pieţelor de desfacere (operaţiunilor de 
export) şi a producţiei competitive, modernizările tehnice şi introducerea tehnologiilor 
avansate, dezvoltarea agro-serviciilor etc. 
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Însă problema cheie rămîne exploatarea eficientă a pămîntului. Conform datelor oferite 
de cadastru funciar, 13% din suprafaţa totală a pămînturilor agricole este în proprietatea 
statului statului, din ele 10% aparţin fondului de stat de rezervă. Dar marea parte a 
pămînturilor agricole (87%) este transmisă în proprietatea sectorului privat, iar 
condiţiile economiei de piaţă contribuie la cristalizarea relaţiei dintre sectorul privat şi 
cel corporativ, precum şi capacitatea economică a întreprinderilor cu diferite forme 
organizatorice de a se adapta la noile condiţii ale pieţei (Tabelul 4). 
 

Tabelul  4 
Structura proprietăţii funciare pe categoriile proprietarilor de pămînt  

 
An. 2001, la  1 ianuarie An. 2002, la 1 ianuarie 

Proprietarii de pămînt  Suprafaţa,  
mii ha 

Structura, 
% 

Suprafaţa ,  
mii ha 

Structura, % 

Total proprietăţi funciare  2278.3 100 2274.5 100 
Din ele, exploatatorilor de pămînt:     

Întreprinderile şi organizaţiile  754.1 33.1 751.3 33.0 
Gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) 791.7 34.8 796.5 35.0 

inclusiv:     
Cu mărime medie a terenului mai mic de 
50 ha 648.7 28.5 603.1 26.5 

din ele:     
Cu mărime medie a terenului mai puţin 
de 10 ha  n/d n/d 595.3 26.2 
Gospodăriile private auxiliare 
(terenuri şi grădini de pe lîngă casa) 315.3 13.8 312.8 13.8 
Societăţi comerciale pomicole şi 
terenuri pentru legumicultură  5.4 0.2 7.3 0.3 
Alţi exploatatori de pămînt  411.8 18.1 406.6 17.9 
 
Sursa: activitatea agricolă a gospodăriilor private auxiliare a cetăţenilor şi a gospodăriilor ţărăneşti (de 
fermieri)  în Republica Moldova în anu.2002 (rezultatele evaluării statistice), Chişinău, 2003  
 
Producerea cerealelor, după cum este evidenţiat în tabelul 6, ocupă cea mai mare parte 
din suprafeţele însămînţate (64-69%)  în decursul ultimilor trei ani.  Cu toate acestea, s-
au mărit suprafeţele atît pentru grîul de toamnă (de la 22.6% în an. 1995 pînă la 28.1% 
în an. 2002), cît şi pentru porumb – de la 20.1 pînă la 28.4%. Mai mult decît atît, s-au 
majorat suprafeţele destinate pentru floarea soarelui, şi brusc s-au micşorat suprafeţele 
pentru culturile de nutreţ, ceea ce a influenţat foarte negativ succedarea antecesorilor 
pentru culturile de toamnă.  

Tabelul 5 
Structura utilizării suprafeţelor însămînţate pe toate categoriile de gospodării, % 

 
Tipul de cultură  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Total suprafaţă de însămînţare 100 100 100 100 100 100 100 100 
din ele:         

Cereale şi culturi leguminoase, total  
54.1 

 
53.6 

 
61.9 61.4 63.1 64.7 69.2 68 

inclusiv:         
Grîu de toamnă 22.6 21.9 23.1 23.3 22.9 24.2 27.9 28.1 
Orz de toamnă  4.1 3.1 3.1 2.8 2.8 3.3 3.9 - 
Orz de primăvară 3.2 2.8 3.8 4.3 4.5 3.6 2.4 - 
Porumb pentru seminţe 20.1 22.2 28.1 26.2 27.2 28.9 30.3 28.4 
Leguminoase 3.2 2.7 2.8 3.5 4.0 3.3 3.3 3.6 
Culturi tehnice, total  16.7 19.7 17.6 20.2 21.6 21.6 19.4 21 

inclusiv:         
Sfecla de zahăr  5.4 5.0 4.6 4.7 4.1 4.1 3.8 3.2 
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Tipul de cultură  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Floarea soarelui  9.3 13.0 11.3 13.4 14.6 14.9 13.4 16.3 
Soie 0.2 0.1 0.1 0.4 1.1 0.8 - 0.6 
Tutun  1.3 1.1 1.1 1.4 1.3 1.5 1.1 0.6 
Cartofi, legume şi cucurbitacee   

8.2 
 

7.8 
 

8.1 
 

7.7 
 

8.2 
 

8.2 
 

7.3 6.8 
inclusiv:         

Cartofi  3.7 3.9 4.0 4.1 4.5 4.3 2.7 2.8 
Legume deasupra solului  3.9 3.4 3.5 3.2 3.2 3.3 4.0 3.5 
Culturi pentru nutreţ  21.0 19.0 12.4 10.7 7.1 5.5 4.1 4 
 
Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2002; Moldova în cifre - 2003, p. 177 

 
Întrebare logică: cum se reflectă procesul transformării formelor de proprietate asupra 
pămîntului şi apariţia noilor tipuri de agenţi economici asupra sectorului cerealeor? 
Informaţia respectivă poate fi regăsită în Tabelele 6-8. 
 

Tabelul 6 
Producţia  totală a gospodăriilor agricole pe forme de proprietate în comparaţie cu 

preţurile anului 2000 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total, mil. lei 10292.0 9070.0 10108.0 8935.0 8184.3 7917.0 8427.6 
Inclusiv după formele de proprietate:  

       
De stat 1021.9 645.1 506.7 328.2 183.1 98.2 78.8 
Privată  9270.9 8425.6 9601.3 8606.8 8001.2 7818.8 8348.8 

Din ele:        
Colective  5143.2 4110.6 4757.2 3442.2 2390.7 2034.0 2318.2 
Ţărăneşti  (de fermieri)  239.7 502.4 875.3 1159.8 1910.2 2434.1 2873.9 
Gospodăriile populaţiei  3888.0 3812.0 3968.8 4004.8 3700.3 3350.7 3156.7 
Ponderea în proprietăţile private, 
%:        
Colective  55.5 48.8 49.5 40.0 29.9 26.0 27.8 
Ţărăneşti (de fermieri ) 2.6 6.0 9.1 13.5 23.9 31.1 34.4 
Gospodăriile populaţiei  41.9 48.2 41.3 46.5 46.2 42.8 37.8 
Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2002, p. 309 

 
Mai întîi de toate, după cum este reliefat şi în tabelul 6, sectorul privat a devenit 
preponderent în agricultură. Întreprinderile în proprietate colectivă au o pondere de 
27.5% din producţia agricolă totală, iar gospodăriilor ţărăneşti şi gospodăriilor 
populaţiei le revine 72.5%. Neaşteptat de mare este cota gospodăriilor populaţiei 
(37.8%), deşi în posesia fiecărei gospodării se află nu mai mult decît 1 ha de pămînt. 
Anume gospodăriile populaţiei ocupă la momentul dat poziţia de lider în producerea 
cartofului, legumelor, cărnii  şi a laptelui.  
 
Producerea cerealelor a fost o prerogativă a gospodăriilor mari colective. Privatizarea 
pămîntului şi reorganizarea în masă a astfel de gospodării au schimbat radical 
componenţa „actorilor” în sectorul producerii cerealelor. La momentul actual, 
majoritatea suprafeţelor destinate cerealelor – 43.4%, sunt în posesia gospodăriilor 
ţărăneşti (Tabelul 7) şi ceva mai puţin - 39.8% - la întreprinderile agricole ce activează 
în baza pămînturilor arendate de la ţărani. De fapt, aceleaşi întreprinderi sînt şi 
principalii producători de cereale (grîu, orz) pentru export, pe cînd gospodăriile ţărăneşti 
stochează majoritatea recoltei (în special porumbul) pentru consum propriu. 
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Tabelul 7 
Structura suprafeţelor însămînţate pe categoriile de gospodării, an. 2001 

 
Categoriile gospodăriilor  

Inclusiv  
Tipurile suprafeţelor de însămînţare  

Gospodăriile de 
toate tipurile Întreprinderile 

agricole 
Gospodării 
ţărăneşti 

Gospodăriile 
populaţiei  

Suprafaţa de însămînţare, total, % 100 41.4 41.1 17.5 
inclusiv:     

Cereale şi leguminoase. 100 39.8 43.3 16.9 
Culturi tehnice   100 52.4 44.3 3.3 
Cartofi, legume şi cucurbitacee  100 13.1 20.9 66.0 
Culturi pentru nutreţ 100 67.2 24.8 8.0 
 
Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2002 

 
Această concluzie este confirmată şi de datele privind structura producţiei (pe culturi) 
pe trei categorii principale de gospodării ale sectorului agrar – întreprinderi (societăţi pe 
acţiuni, cooperative, SRL şi asociaţii), în gospodăriile de fermieri şi gospodăriile 
populaţiei (Tabelul 8).  

Tabelul 8 
 

Structura activităţii de producţie pe categorii de gospodării,  
în % faţă de volumul total al producţiei 

 
Tipuri de culturi şi producţie  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

Întreprinderile agricole  
Cereale şi leguminoase 71.7 58.5 61.8 54.1 42.1 34.9 40.0 
Sfecla de zahăr (de fabrică) 99.5 98.6 97.7 93.5 78.5 69.3 68.1 
Floarea soarelui 95.1 90.2 87.6 78.0 60.6 49.5 47.3 
Cartoful  1.8 1.5 2.3 0.6 0.4 2.6 2.7 
Legume  57.5 40.4 37.3 29.0 23.1 21.1 17.1 
Carne  (tăiată) 43.0 37.4 34.5 27.1 20.3 11.4 6.7 
Lapte  37.3 29.9 19.4 15.9 11.1 7.3 6.1 
Ouă  43.1 42.3 40.8 42.6 39.8 39.3 41.0 

Gospodăriile populaţiei  
Cereale şi leguminoase 24.7 34.0 26.8 29.7 30.8 27.9 15.5 
Sfecla de zahăr (de fabrică) - - - - - - 0.6 
Floarea soarelui 1.7 1.3 1.2 1.1 0.9 0.8 4.3 
Cartoful  97.6 97.0 95.7 97.2 95.6 88.8 82.5 
Legume  40.7 56.8 57.1 63.8 66.0 55.0 59.9 
Carne  (tăiată) 56.0 59.7 58.6 62.1 64.2 64.1 62.7 
Lapte  60.4 63.1 70.5 70.1 66.9 60.9 56.1 
Ouă  54.2 52.0 52.3 48.3 49.8 47.8 40.8 

Gospodăriile ţărăneşti (de fermier)  
Cereale şi leguminoase 3.6 7.5 11.4 16.2 27.1 37.2 42.5 
Sfecla de zahăr (de fabrică) 0.5 1.4 2.3 6.5 21.5 30.7 31.3 
Floarea soarelui 3.2 8.5 11.2 20.9 38.5 49.7 48.4 
Cartoful  0.6 1.5 2.0 2.2 4.0 8.6 14.8 
Legume  1.8 2.8 5.6 7.2 10.9 23.9 23.0 
Carne  (tăiată) 1.0 2.9 6.9 10.8 15.5 24.5 30.6 
Lapte  2.3 7.0 10.1 14.0 22.0 31.8 37.8 
Ouă  2.7 5.7 6.9 9.1 10.4 12.9 18.2 
 
Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2002, p. 316 
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În condiţiile Moldovei, unde în localităţile rurale locuiesc 54.7% din populaţie, iar 
majoritatea au rude la sate, depozitul enorm de cereale în gospodăriile ţărăneşti sînt nu 
doar rezerve de asigurare pentru ei înşişi (rezerve de seminţe, făină şi pîine), dar, în anii 
cu recolta proastă, sînt şi un fel de “cerc salvator” la nivel statal.  
 
Conform datelor oferite de Departamentul de Statistică şi Sociologie, o tendinţă clar 
pronunţată în perioada de tranziţie în Moldova este nu doar micşorarea consumului 
mediu anual al pîinii şi produselor de panificaţie pe cap de locuitor, dar şi micşorarea  
vînzărilor pîinii, pastelor făinoase şi crupelor, etc. pe cap de locuitor în magazine. 
Modificarea structurii producerii cerealelor prin deplasarea acesteia de la sectorul de 
stat la cel privat a generat extinderea zonei sărăciei. În conformitate cu normele FAO de 
consum zilnic al produselor alimentare pentru ţările cu climă caldă este de circa 2100 
calorii, în timp ce în Moldova este de doar 1800 calorii, iar mai puţin de 10% din 
populaţia ţării, conform evaluărilor PNUD, consumă mai puţin de 1500 calorii, fapt ce 
este atestat de FAO ca subnutriţie. 
 

2.3. Utilizarea grîului: consumul, rezervele de stat, exportul  şi importul 
grîului  
 
Noul mod de organizare a statului şi de viaţă a populaţiei, care s-a înrădăcinat în  
Republica Moldova începînd cu anii 90, au modificat din substanţial  nu dar sfera 
producerii cerealelor, dar şi celelalte aspecte: consumul de grîu, făină şi pîine, formarea 
fondului de seminţe, exportul şi importul grîului.  
 
Pe parcursul a circa o jumătate de veac (după seceta şi foamea din 1946/1947), 
populaţia Moldovei nu a cunoscut o lipsă acută de produse alimentare, inclusiv lipsa 
pîinii, deşi în anul 1964 şi  la finele anilor 90 au apărut unele probleme specifice. 
Producţia medie anuală de grîu în anii 60 în Moldova era de circa 500 mii tone, în anii 
70 – 983 mii tone, în anii 80 – 932.7 mii tone, în anii 1991-1995 – 1062.2 mii tone şi în 
anii 1996-2000 – 860.2 mii tone. În aceste condiţii destul de prielnice, ţara nu a  recurs 
la importul grîului, iar agenţii economici formau rezervele de grîu la elevatoare, fostele 
întreprinderi ale sistemei „Cereale”, în unele din ele cota statului era de circa 30-84%. 
Repartizarea grîului din recolta anului 2002, spre exemplu, a fost: fondul semincier – 
14 %, fondul de rezervă - 19.5%, plata pentru arendă, lucru şi utilizarea pămîntului – 
29.6%, exportul – 31.9%, furaje – 5%.  
 
Este cunoscut faptul că pentru consumul intern al ţării sînt necesare 400 mii tone de grîu 
alimentar, iar rezervele de stat, care sînt reînnoite în permanenţă, ar trebui să acopere 
necesităţile ţării pentru o lună, deci circa 30.0 mii tone. Pînă la lichidarea „Cereale”, 
rezervele de stat de grîu, concentrate la întreprinderile ei, alcătuiau anual 150-200 mii 
tone, şi unul din aspectele politicii demonopolizării, asupra căruia a insistat Banca 
Mondială, a fost micşorarea rezervelor de stat de grîu6. 
 
În anii 90 a avut loc de două ori majorarea bruscă a preţurilor la grîu şi pîine – în 1994 
şi în 1999, iar majorarea preţurilor la făină a avut loc începînd cu anul 2000.  

 

                                                 
6 Demonopolizarea şi privatizarea în sistemul de livrare şi distribuire a grînelor şi pîinii. 
USAID/CARANA Corp., Chişinău, 1996 



 19

Graficul 2 
Modificarea preţurilor la grîu, făină şi pîine  
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Sursa: DSS, Buletinul informativ al preţurilor 
 
O tendinţă comună a anilor 90 pentru consumul de pîine şi produse de panificaţie a fost 
micşorarea acestuia cu 25% în comparaţie cu deceniu precedent, fapt ce se explică prin 
dificultăţile financiare ale populaţiei (creşterea preţurilor, micşorarea veniturilor). 
Conform datelor studiului bugetelor gospodăriilor casnice, cota cheltuielilor pentru 
produsele alimentare în anii 80 alcătuia 30-34%, iar la finele anilor 90 – deja 64-67%.  
 

Graficul 3 
Dinamica preţurilor la pîine, făină şi paste făinoase 
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Securitatea alimentară a statului este determinată, printre altele, şi de abilitatea de a 
efectua intervenţii în cazul în care preţul la produsele vitale pentru populaţie creşte 
brusc, şi mai ales preţurile la pîine.  Anume cu acest scop, în toate ţările se creează şi se 
reînnoiesc rezervele de stat de grîu.  
 
Conform estimărilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare rezervelor de stat 
de grîne rezidă în următoarele: „Pe parcursul ultimilor 5 ani, în rezervele de stat era 
livrat anual grîu alimentar. Rezervele de stat sînt administrate de Agenţia Naţională pe 
resurse materiale şi ajutor umanitar. În aceşti ani, rezervele minime de grîu au fost circa 
20 mii tone, iar maxime de 45 mii tone. Procurarea şi păstrarea unor cantităţi mai mari, 
decît cele indicate, în rezervele de stat este neefectivă. În primul rînd, Agenţia are mari 
cheltuieli de păstrare (pe o perioadă de 8-10 luni), care se rîsfrîng asupra preţului final la 
grîu şi făină. În al doilea rînd, această cantitate trebuie să fie vîndută în perioada pînă la 
noua recoltă, iar din contul acestor finanţe să se procure grîu din recolta noua pentru 
reînnoirea rezervelor. Agenţia practică umrătorul model de achiziţionare a grîul în 
rezervele de stat:  în toate organele teritoriale, sub egida Agenţiei, au loc licitaţii de 
procurare a grîului de la producători. Dat fiind faptul că resursele financiare ale Agenţiei 
sînt exprimate sub formă de resurse de circulaţie sau credite bancare, preţurile propuse 
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de cumpărare erau la acelaşi nivel cu preţurile pe piaţa internă.  Incompetitivitatea 
Agenţiei în comparaţie cu traderii-achiziţionari consta în faptul că pentru preţurile de 
achiziţie echivalente, agenţia se răsplăteşte cu producătorii conform termenului stabilit 
în acord, iar firmele particulare se răsplătesc pe loc şi în numerar.  Grîului achiziţionat 
în rezervele de stat se foloseşte anual în lunile mai-iunie pentru intervenţia pe piaţa 
internă, fapt ce urmăreşte scopul de a nu permite dezechilibrul preţurilor pe piaţa locală 
în această perioadă”7. 
 
Reţeaua de stocare a grîului întruneşte 30 de agenţi economici cu o capacitate de 
1116.0 mii tone. Majoritatea dintre ei (22) sînt privatizaţi, iar în restul 7 cota statului 
constituie: 30-34% (Glodeni, Făleşti, Lipcani, Drochia), Bulboaca – 55.1%, Iargara – 
60.9% şi Floreşti – 84.0%. Capacităţile de stocare în  anul 1998 au fost utilizate în 
proporţie de 29.1%, în anul 1999 – 15.9%, în anul 2000 – 13.4%, în anul 2001 – 18.1% 
şi în anul 2002 - 23.4%. Tarifele de primire, prelucrare, uscare şi păstrare a 1 tonă de 
grîu erau în anul 2002 de 42.4 – 55.2 lei/tonă, iar pentru 126.7 tone se estimau la 400-
500 dolari SUA. Cheltuielile mari la transportarea, prelucrarea şi păstrarea grîului la 
elevatoare, determină producătorii locali să-l stocheze şi păstreze individual, iar firmele-
traderi să se orienteze la o capacitate „optimă” de păstrare a grîului  la elevatoarele de 
stat sau private. 
 
Una dintre particularităţile anilor 90, este că grîul, inclusiv grîul alimentar, a devenit un 
articol important al exportului Moldovei, fapt ce a devenit foarte avantajos din cauza 
preţurile interne care erau cu mult mai joase decît cele mondiale8. Cel mai pronunţat s-a 
fi acest lucru în anii cu o recoltă mare (1995, 1997, 2001, 2002). Astfel, în anul 2002, 
exportul de grîu din Moldova era de 376.7 mii tone la un preţ total de 25.5 mil. Dolari 
SUA, sau 1/3 din tot exportul de produse ale sectorului fitotehnic în acel an.  

Tabelul 9 
Exportul grîului şi făinii de grîu, 2000-2003 

2000 2001 2002 2003* Produsul şi 
ţara Volumul,  

mii tone 
Preţul, mii 
dolari SUA 

Volumul, 
mii tone 

Preţul, mii 
dolari SUA 

Volumul, 
mii tone 

Preţul, mii 
dolari SUA 

Volumul,  
mii tone 

Preţul, mii 
dolari SUA 

 
Grîu 2.1 199.6 62.9 4351.1 376.7 25492.9 13.6 1488.0 

inclusiv:  
Ţările CSI 1.7 168.4 33.3 2285.3 68.5 4603.7 0.0 0.0 
Bielorus 1.7 168.4 1.1 101.9 0.8 73.3 0.0 0.0 
Ucraina 0.0 0.0 32.2 2183.4 67.7 4530.4 0.0 0.0 
Ţările UE 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 3803.1 0.0 0.0 
Franţa 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 1720.5 0.0 0.0 
Germania 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 511.6 0.0 0.0 
Irlanda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 31.1 0.0 0.0 
Olanda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 57.7 0.0 0.0 
Marea Britanie 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 1482.2 0.0 0.0 
Ţările Europei 
Centrale şi de 
Est 

0.1 5.9 3.1 192.6 144.3 10199.8 13.6 1488.0 

Ungaria 0.0 0.0 3.0 189.2 81.1 5246.6 0.0 0.0 
Litania 0.1 5.9 0.0 0.0 1.1 73.9 0.0 0.0 
România 0.0 0.0 0.1 3.4 62.1 4879.3 13.6 1488.0 
Alte ţări 0.3 25,3 26,5 1873,2 108,2 6886,3 0,0 0,0 
Insulele 
Virginia  0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 479.4 0.0 0.0 

Gibraltar 0.0 0.0 0.3 20.2 4.3 250.7 0.0 0.0 
Islanda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 41.0 0.0 0.0 

                                                 
7 Particularităţile sectorului cerealier în Republica Moldova, Ministerul agriculturii, noiembrie 2003  
8 De menţionat că licenţele pentru exportul grînelor au fost eliberate unui cerc restrîns (!) de întreprinderi. 
Astfel, în an. 1995, acestea au fost Moldresurse, Moldenergo, Moldova-Gaz şi Tirex-Petrol. 
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2000 2001 2002 2003* Produsul şi 
ţara Volumul,  

mii tone 
Preţul, mii 
dolari SUA 

Volumul, 
mii tone 

Preţul, mii 
dolari SUA 

Volumul, 
mii tone 

Preţul, mii 
dolari SUA 

Volumul,  
mii tone 

Preţul, mii 
dolari SUA 

Liberia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 9.6 0.0 0.0 
Svaziland 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 16.7 0.0 0.0 
Elveţia 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 141.6 0.0 0.0 
Turcia  0.0 0.0 1.3 114.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
SUA 0.3 25.3 24.9 1738.4 92.8 5947.3 0.0 0.0 

 
Făina de grîu 0.8491 146.2 0.3911 63.7 7.1126 774.7 4.4798 654.7 

inclusiv:  
Ţările CSI 0.2068 49.1 0.2431 36.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Azerbaidjan 0.0 0.0 0.183 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bielorus 121.8 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rusia 65.0 14.2 0.0397 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ucraina 0.020 4.4 0.0204 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ţările Europei 
Centrale şi de 
Est 

0.6423 97.1 0.148 27.1 7.1126 774.7 4.4798 654.7 

România 0.6423 97.1 0.148 27.1 7.1126 774.7 4.4798 654.7 
* an. 2003 – date prealabile 
Sursa: DSS 

 
 
Geografia exportului grîului şi făinii este destul de largă, dar cea mai mare parte se 
exportă în ţările vecine – România şi Ucraina (Tabelul  9). 
 
Importul grîului şi făinii în Moldova se realizează din două motive: fie pentru 
completarea rezervelor locale în anii cu recolta proastă, fie (şi aşa este în fiecare an) 
pentru îmbunătăţirea calităţii pîinii şi produselor de panificaţie pe calea importării în 
ţară a grîului mai calitativ (Tabelul  10). 

Tabelul 10 
Importul grîului şi făinii în Republica Moldova, 2000-2003 

 
2000 2001 2002 2003* 

Produsul şi 
ţara Volumul,  

mii tone 

Preţul, 
mii 

dolari 
SUA 

Volumul, 
mii tone 

Preţul, 
mii 

dolari 
SUA 

Volumul, 
mii tone 

Preţul, mii 
dolari 
SUA 

Volumul,  
mii tone 

Preţul, mii 
dolari SUA 

 
Grîu 7.4405 898.9 11.8532 1544.2 0.0492 11.2 142.090 23737.6 

inclusiv:  
Ţările CSI 0.124 8.5 0.3676 35.5 0.0286 6.5 139.2422 23318.8 
Kazahstan  0.0993 5.8 0.1656 9.7 0.0 0.0 48.9284 8169.4 
Rusia   0.0 0.0 0.0 0.0 89.374 14779.7 
Ucraina 0.0247 2.7 0.202 25.8 0.0286 6.5 0.9398 369.7 
Ţările UE   0.003 5.0 0.0053 1.5 0.0 0.0 
Italia   0.0 0.0 0.0053 1.5 0.0 0.0 
Ţările Europei 
Centrale şi de 
Est 

5.9865 702.4 9.4828 1078.6 0.0153 3.2 2.8028 414.3 

Lituania    0.4 41.2 0.0 0.0 2.8016 414.1 
România 5.9865 702.4 9.0539 1035.2 0.0153 3.2 0.0012 0.2 
Alte ţări 1.33 188.0 1.9998 429.6 0.0 0.0 0.045 4.5 
Livan        0.0003 0.1 
Turcia 1.33 188.0 991.1 152.0 0.0 0.0 0.0447 4.4 
Făina de grîu 23.5141 3672.4 15.6333 3203.1 25.5783 6170.6 44.5197 10231.4 

inclusiv:  
Ţările CSI 0.0521 10.7 0.1245 17.9 0.0662 10.8 31.4937 7372.5 
Bielorus    0.0 0.0 0.0 0.0 731.1 157.1 
Kazahstan    0.0 0.0 0.0 0.0 7199.7 1569.6 
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2000 2001 2002 2003* 
Produsul şi 
ţara Volumul,  

mii tone 

Preţul, 
mii 

dolari 
SUA 

Volumul, 
mii tone 

Preţul, 
mii 

dolari 
SUA 

Volumul, 
mii tone 

Preţul, mii 
dolari 
SUA 

Volumul,  
mii tone 

Preţul, mii 
dolari SUA 

 
Rusia 0.0421 8.0 0.001 2.0 0.0022 0.5 21.2964 5106.2 
Ucraina 0.01 2.7 0.1235 17.7 0.064 10.3 2.1565 508.5 
Uzbekistan  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.128 31.1 
Ţările UE 0.1647 39.3 0.1746 31.5 0.1288 31.4 0.1126 37.6 
Franţa   0.0021 0.3 0.0011 0.3 0.0042 1.5 
Germania 0.1127 21.6 0.1055 21.1 0.107 24.3 0.0829 23.9 
Italia 0.028 3.9 0.0293 5.6 0.0111 4.2 0.0053 2.4 
Olanda 0.024 13.8 0.0022 0.3 0.002 1.1 0.0118 9.0 
Ţările Europei 
Centrale şi de 
Est 

7.1428 1269.8 3.7312 689.1 0.1161 28.8 3.7006 940.5 

Bulgaria 0.635 104.1 0.0403 8.7 0.02 4.6 0.102 18.0 
Ungaria 2.5796 447.3 1.1405 222.1 0.0 0.0 0.02 4.9 
România 0.1092 21.6 0.0967 21.5 0.0961 24.2 3.5086 904.8 
Slovacia 1.06 200.7 0.7392 138.6 0.0 0.0 0.07 12.8 
Alte ţări 16.1307 2332.8 11.603 2464.6 25.2672 6099.6 9.2128 1880.8 
Norvegia  0.013 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0023 1.2 
Turcia 0.7197 123.2 0.012 2.4 0.0126 3.5 3.5247 552.3 
SUA 15.398 2202.4 11.591 2462.2 25.2546 6096.1 5.6849 1327.1 
* an. 2003 – date prealabile 
Sursa: DSS 

 
Trebuie de menţionat că preţurile la importul grîului în Moldova, a grîului alimentar şi 
cel furajer, au fost relativ stabile pe parcursul a zece ani 1992-2002, cu excepţia cîtorva 
ani din 1994- pînă în 1997 (Graficul 4). 

Graficul 4 
Dinamica preţurilor pentru grîul importat, anii 1992 – 2002, dolari SUA 
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Sursa: Ministerul economiei RM 
 
Analiza preţurilor la importul grîului în Moldova pe parcursul deceniului  ce a precedat 
anul 2003, arată că, în general, ele corespundeau conjuncturii pieţei grîului din regiunea 
Europei Centrale şi de Est; nu erau speculative, ceea ce în combinare cu producerea 
internă de grîu în aceşti ani relativ satisfăcătoare menţine în ţară preţurile la pîine la un 
nivel accesibil pentru populaţie. 
 
Situaţia s-a schimbat radical în anul 2003 cînd producţia internă a grîului, conform 
estimărilor, alcătuia nu mai mult de 10 % din nivelul a doi ani precedenţi, iar preţurile la 
grîul de import s-au dublat pe parcursul anului.  
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3. Anul 2003: recoltă proastă de grîu, pericolul crizei de pîine  

3.1. Tendinţe de bază pe pieţele mondiale şi regionale de grîu  
 
Moldova este o ţară cu economie mică deschisă. Nivelul de  deschidere al acestei 
economii - raportul dintre volumul comerţului extern (export + import) şi PIB - a 
constituit în anii 90 mai mult de 90%, 111,7% în 2002 şi 106,0% în 2003, ceea ce este 
mult mai mult decât în ţări, ca România, Ucraina (62 - 76%) sau Rusia (30 - 53%). Din 
această cauză securitatea alimentară a unei ţări mici în cazul condiţiilor interne 
nefavorabile, fie climaterice sau sociale, este destul de vulnerabilă şi în faţa factorilor 
externi.  
 
Anume în asemenea situaţie s-a aflat Republica Moldova în anul 2003: resurse interne 
limitate de grâu şi făină şi preţuri foarte mari pe pieţele externe la aceste produse. S-a 
creat situaţia, când era necesară intervenţia statului prin acţiuni raţionale şi 
coordonate ale structurilor sale şi operativitatea agenţilor economici – participanţi la 
operaţiunile pe piaţa cerealelor.  
 
Pe parcursul întregului an 2003 piaţa mondială a cerealelor a fost deosebit de tensionată 
– producţie mică  în principalele ţări exportatoare, preţuri în creştere şi rezerve în 
scădere (Tabelul 11). 

Tabelul 11 
Piaţa mondială de cereale, mil. tone 

 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
Producerea  591.8 585.7 588.7 570.2 561.9 
Comerţul  110.3 101.2 108.7 105.9 96.5 
Consumul  594.7 599.7 609.0 615.3 615.8 
Rezervele 257.3 244.0 226.0 181.0 128.3 
 
Preţurile de export, 
dolari SUA/tonă 112 128 127 161 147 

 
Sursa: FAO, Food outlook preview, Nov. 2003 

 
Conform prognozei FAO pentru sezonul 2003/2004, volumul comerţului mondial de 
cereale s-a micşorat cu 8%, rezervele de cereale s-au micşorat cu o treime (-29.1%), iar 
preţurile nu vor fi sub 147 USD/tonă.  
 
Exportatorii de bază ai cerealelor pe piaţa mondială sînt Argentina, Australia, Canada, 
Uniunea Europeană şi SUA. Anul 2003 a fost un an relativ roditor pentru cereale în 
SUA şi Argentina. Continentul european – de la Perinei pînă la Ural – a fost afectat de 
secetă. Cele mai mari pierderi la recoltă le-au avut Franţa, Germania, Cehia, ţările din 
fosta Iugoslavia şi Moldova.  
 
Având în vedre situaţia creată, multe dintre Guvernele acestor ţări au anulat taxele 
vamale la cereale şi făină, şi deja în prima jumătate a anului 2003 agenţii economici au 
început să importe grâu. Necesităţile de grîu alimentar sunt determinate de către fiecare 
ţară reieşind din normele stabilite de consum pe cap de locuitor: de la 80 kg/an în 
Estonia şi Lituania, pînă la 170 kg/an în Malta şi 100 kg/an în Uniunea Europeană.  
 
În ţările CSI norma de grîu alimentar este de 110-135 kg/an în medie per capita. În 
Moldova este de 115-120 kg/an (consumul de pîine şi produse de panificaţie în ţară în 
anul 2002, conform datelor DSS, a fost de 151 kg pe cap de locuitor). 
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Creşterea considerabilă la începutul anului 2003 a cererii de cereale a dus la 
micşorarea rezervelor mondiale, atingându-se cel mai jos nivel din ultimii 6 ani: 128.3 
mil. tone în sezonul 2003/2004 faţă de 257.3 mil. tone  în 1999/2000. Preţurile la grîul 
alimentar au început să crească deja la mijlocul anului cînd situaţia dificilă privind  
cerealele în Europa a devenit deja cunoscută.  
 
A urmat reacţia UE şi a unor ţări în parte: UE a mărit cota pentru importul grîului 
alimentar pînă la 8 mil. tone; România din 31 iulie a introdus interzicerea exportului 
cerealelor; Ucraina a achiziţionat 200 mii tone de grîu din Rusia în august şi încă 1.0 
mil. tone în septembrie; a fost semnat un acord de achiziţionare a 1.2 tone grîu din 
Kazahstan9. 
 
România este, de obicei, exportator de grîu, dar în anul 2003, deja în februarie Guvernul 
a decis să folosească 200 mii tone de grîu din rezervele strategice, iar agenţii economici 
au început achiziţionarea externă a grîului, inclusiv din Republica Moldova. Preţurile 
producătorilor interni de grîu în iulie erau de 170 mil. dolari SUA pentru o tonă (faţă de 
70 dolari SUA/tonă în anul 2002). Respectiv au început să crească preţurile la făină şi 
pîine. În prima jumătate a anului 2003 România a importat grîu în volum de 337.1 mii 
tone la un preţ de circ 115 dolari SUA/tonă. Importurile au fost realizate din Ungaria 
(190 mii tone), Bulgaria (96.8 mii tone), Moldova (13.6 mii tone), Rusia şi Ucraina. 
Partenerii potenţiali erau Canada şi SUA. Necesităţile totale de import ale Românei erau 
estimate la 1.0 mil. tone10. 
 
În Rusia, recolta grîului pentru anul 2003 era estimată la 67.2 mil. tone. Rezervele 
conservate din recolta anului precedent erau de 10.0 mil. tone, iar necesitatea internă în 
Rusia era estimată la 75.0 mil. tone. În toamna anului 2003 exportul de grîu a atins cifra 
de 5 mil. tone şi Guvernul a introdus limita de export a grîului (taxa vamală de 25 
EURO/tonă). În Kazahstan, de asemenea, odată cu creşterea preţurilor la grîu, toamna 
au fost introduse limitele „nelegiferate” pentru operaţiunile de exportare a grîului11. 
 
Ucraina, care este exportator tradiţional de grîu, în sezonul 2003/2004 în legătură cu 
recolta proastă, de asemenea, activ efectuează importuri. „Criza de pîine este însoţită de 
arestarea unora dintre demnitari şi introducerea controlului riguros asupra contractelor 
de export”12. 
 
Guvernul Moldovei a considerat că cei mai avantajoşi parteneri pentru achiziţionarea 
grîului sînt Rusia şi Kazahstanul. Dar cu codniţia că prognozele oficiale privitor la 
existenţa grîului în aceste ţări se confirmă şi preţurile vor fi accesibile. Însă, analiştii 
ruşi (Institutul de Conjunctură a Pieţei Agrare – ICPA), centrul „SovEcon” şi Unidell 
Group) presupun că deja „primăvara Rusia va putea să se confrunte cu deficit de grîu”, 
ceea ce se confirmă prin majorarea preţurilor la pîine pe tot teritoriul ţării. În cazul în 
care grîul disponibil nu va fi în de ajuns, Rusia îl va achiziţiona în Kazahstan. Dar, 
conform datelor oferite de analiticii companiei „Roshlebproduct”, „traderii din 
Kazahstan au început să refuze chiar şi contractele plătite în avans de livrare a grîului în 
Rusia pentru 100-120 dolari SUA/tonă. Fie ei contează să vîndă grîul la un preţ de 160 
dolari SUA/tonă la începutul anului 2004, fie există dubii privind estimarea reală a 
recoltei”. 
 

                                                 
9 Grain Market Report, #326, International Grain Council, August 28, 2003 
10 Romania: Grain and Feed, July 2003, USDA 
11 Piaţa mondială a grînelor, UGA-Port, Kiev, dec. 2003 
12 Asociaţia ucraineană de grîne, http://www.uga-port.org.ua  
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Mai mult decât atât, conform estimărilor FAO (decembrie 2003), tendinţa de creştere a 
preţurilor pe pieţele mondiale la grîul alimentar se va menţine, şi aceasta va complica la 
sigur importul grîului în Moldova în prima jumătate a anului 2004.  
 

3.2. Anul 2003: producţia şi bilanţul consumului grîului, necesităţile 
 
Pentru Moldova rezultatele anului agricol 2003, per total, sunt mai mult satisfăcătoare 
decât nereuşite: conform evaluării DSS, producţia agricolă totală a constituit 86% în 
comparaţie cu anul 2002. Anul s-a dovedit a fi roditor pentru viţa de vie, fructe, legume 
şi floarea soarelui. Însă pentru cerealele de toamna (grâu, orz) acest an a fost foarte 
nefavorabil. Cauzele sunt îngheţurile grave din iarnă în lipsa zăpezii pe câmpuri şi 
seceta din primăvară şi vară. Din această cauză producţia totală a culturilor cerealiere la 
recolta medie de 6,8 chintale/ha a constituit doar 118 mii tone, inclusiv grâu alimentar - 
101,5 mii tone, ceea ce reprezintă mai puţin de 10% din recolta anului 2001 şi 2002. 
Situaţia a fost salvată parţial prin reînsămânţarea a mai mult de 40% din terenuri cu 
porumb şi floarea soarelui. Recolta de porumb a constituit 1402 mii tone (cu 17,4% mai 
mult decât în anul 2002), iar recolta de floarea soarelui a constituit 389 mii tone (cu 
22,7% mai mult).  
 
Datele esenţiale privind terenurile şi recoltele de cereale în anul 2003 sunt reprezentate 
în tabelul 1. Cota cea mai mare de grâu a fost recoltată în zonele de nord ale Moldovei, 
mai puţin afectate de secetă (42,3%) şi în zona de jos a Prutului (Ungheni, Nisporeni, 
Cantemir, Leova şi Cahul - 23,9%).  
 

Tabelul 12 
Rezultatele sectorului cerealier în anul 2003 pe fonul ultimilor cinci ani  

 
 Un. de 

măsură 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Cereale – total  
Suprafaţa  mii ha 937.4 935.7 987.6 1076.8 1072 579.3 
Producţia medie   chintal/ha 26.6 23.5 19.6 24.4 24.1 19.4 
Recolta totală  mii tone  2500 220.0 1934.3 2627.9 2587 1125.4 
Grîul de toamnă  
Suprafaţa  mii ha 356.7 341.7 373.0 436.8 445.3 149.3 
Producţia medie   chintal/ha 26.8 23.5 19.6 27.2 25.1 6.8 
Recolta totală  mii tone  951.9 978.0 724.9 1181 1113 101.5 
Orzul de toamnă  
Suprafaţa  mii ha 42.0 41.3 50.8 61.0 68.0 15.8 
Producţia medie   chintal/ha 22.1 19.6 15.5 27.0 21.9 7.9 
Recolta totală  mii tone  93.2 81.0 78.6 165.0 148.8 12.5 
Orzul de primăvară  
Suprafaţa  mii ha 65.7 66.7 54.8 37.1 44.3 4.1 
Producţia medie   chintal/ha 18.6 15.4 9.9 17.9 21.9 7.3 
Recolta totală  mii tone  122.4 101.3 54.4 66.4 71.7 3.0 
Leguminoase  
Suprafaţa  mii ha 27.6 31.4 24.5 19.5 25.6 18.9 
Producţia medie   chintal/ha 18.6 12.6 6.1 19.4 11.6 5.9 
Recolta totală  mii tone  51.4 39.4 15.0 37.8 29.3 11.1 
Porumb pentru seminţe 
Suprafaţa  mii ha 400 403.2 441.5 471.1 446.7 557 
Producţia medie   chintal/ha 31.0 28.3 23.4 23.7 26.7 27.1 
Recolta totală  mii tone  1239 1140.3 1031.0 1118.0 1194 1402 
 
Sursa: Ministerul agriculturii şi industriei alimentare  
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Pentru anul 2003 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a prognozat o recoltă 
de 1.3 mil. Tone, care urma să fie utilizată în următoarele proporţii: fondul semincier  - 
85 mii tone, consum (pîine) – 400 mii tone, export – 335 mii tone. 
 
La începutul anului 2003, Republica Moldova dispunea de stocuri de grîu 438.1 mii 
tone de grîu, inclusiv grîu alimentar – 229.1 mii tone (Tabelul 13). 

Tabelul 13 
Ianuarie – martie 2003 – stocurile de grîu, mii tone  

 
Consumat în ianuarie - martie Produsul  Stocuri la  

1.01.2003 Consumul  
(pîine) 

Export  Furaj  
Stocuri la 
1.04.2003 

Necesar pentru 
consumul 

populaţiei pentru 
aprilie –august  

Surplus , 
deficit  

Grîu – total  438.1 114.0 8.9 78.0 237.2 190.0 +47.2 
Inclusiv:  
Alimentar  229.1 84.0 6.7 - 138.4 156.7 -18.3 
Categoria  5 
(furaj) 

209.0 30.0 2.2 78.0 98.8 33.0 +65.5 

Sursa: Ministerul agriculturii şi industriei alimentare al RM 
 
Din datele prezentate se poate concluziona, că în primăvară situaţia încă nu prezenta 
pericol, şi planurile de asigurare a ţării cu grîu în perioada dinaintea recoltei (iulie-
august) tradiţional se bazau pe următoarele calcule: necesitatea lunară de grîu în 
Moldova (3.6 mil. locuitori) pentru scopuri alimentare era de 38 mii tone, inclusiv grîu 
alimentar şi 10 mii tone de grîu de categoria 5. Necesitatea de grîu furajer pentru 
zootehnie se estima la 26 mii tone pe lună pentru perioada noiembrie-aprilie, iar pentru 
perioada mai-octombrie – cu 40% mai puţin (16 mii tone). 
 
Primele semnale de alarma din partea Guvernului, referitor la situaţia grâului, au apărut 
în aprilie-mai, când a devenit clar că, după iarna geroasă şi cu puţină zăpadă, a venit o 
primăvară secetoasă şi producţia totală de cereale a ţării nu va fi suficientă nici pentru 
acoperirea necesităţilor interne, iar recolta totală de grîu va fi de circa 250 – 300 mii 
tone. La această perioadă rezerva de stat de grâu nu constituia mai mult de 16-18 mii 
tone, fiind concentrate preponderent la elevatoarele din Floreşti, Căuşeni, Comrat şi 
Cahul. În aceste împrejurări în luna mai, pentru prima data, s-a  pus problema stimulării 
importului de grâu în ţară. Asemenea măsuri au fost întreprinse în unele ţări cum ar fi 
Români, unde nu doar s-a interzis exportul de grâu dar a şi fost eliberat de taxe vamale 
importul de grâu, ceea ce a permis, deja în prima jumătate a anului 2003, să se importe 
în ţară 337,1 mii tone de grâu la preţul 115 USD/tonă, inclusiv din Republica Moldova 
– 13,6 mii tone (1,48 milioane USD), deci la preţul de numai 109,4 USD/tonă. Aceste 
exporturi din Moldova se realizau de firme private în baza contractelor bilaterale 
reieşind din interese proprii. În acelaşi timp, ţăranii au încetat să vândă grâu şi făină 
începând cu luna mai, conform principiului realist: „până nu văd recolta nouă, am să 
păstrez grâul de anul trecut”.  
  
Însă, reacţia Guvernului întîrzia, deşi  în anul 2002 „în scopurile monitorizării situaţiei  
şi luării de măsuri operative” prin dispoziţia Guvernului nr. 86-d din 6.09.2002 a fost 
creată o comisie (din reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
Ministerului Economiei) căreia i-a fost ordonat „să înainteze, după necesitate, propuneri 
de modificare în actele normative şi legile în vigoare în dependenţă de conjunctura pe 
piaţă şi să informeze în mod regulat Preşedintele ţării, Preşedintele Parlamentului şi 
conducerea Guvernului privind situaţia curentă în domeniul respectiv”13. 

                                                 
13 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, #130, 2002, p.26 
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În final, reacţia Guvernului a apărut abia la mijlocul verii şi aceasta s-a manifestat prin 
adresarea către Rusia, Kazahstan şi China privind furnizarea de grâu în Moldova în 
calitate de ajutor umanitar sau „la preţuri convenabile”. După aceasta a urmat Hotărârea 
Parlamentului (31.07.2003) cu privire la scutirea de TVA a importurilor de grâu în ţară, 
şi acordarea permisiunii de a importa grâu la circa 60 de agenţi economici. Situaţia de 
facto privind volumul de grâu la momentul adoptării acestor hotărâri se descrie în 
Tabelul 14. 

Tabelul  14 
Necesităţile de grîu pentru asigurarea pieţei interne  

în perioada august 2003 – august 2004, mii tone 
 

Necesitatea pe perioada 
pînă în august 2004 

Inclusiv  

Recolta 
an.  2003  

Necesitatea 
fondului de 
seminţe 

Volumul posibil 
pentru consum  

Total  
Oraş  Sat  

Deficit  Necesitatea de 
importare  

101 58 43 450 158 292 -407 407 

Sursa: Ministerul agriculturii şi industriei alimentare 
 

3.3. Măsurile de  stat de reglementare pe piaţa grîului, făinii şi pîinii 
 
Recolta slabă de grâu, cum n-a mai fost în Moldova de jumătate de secol, volumul 
limitat al rezervelor de stat şi creşterea continuă, de la începutul anului 2003, a 
preţurilor interne la făină şi pâine (Graficul 6 4) au determinat necesitatea implicării 
Guvernului prin metode legislative, economice şi administrative dar reieşind în acelaşi 
timp din realităţile economiei de piaţă. 
 

Graficul 6 
Dinamica indicelui preţului de consum la făina de grîu şi pîine în anul 2003  
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IPC-pâine (luna precedentă = 100%) 99.7 101.1 102.3 100.9 100.1 107.5 106.1 101.5 102.9 105.7 104.0 100.8

IPC-făină de grâu (luna precedentă =
100%)

100.0 109.4 114.9 105.1 102.0 133.2 115.1 102.3 106.8 108.3 102.2 100.9

IPC-pâine (luna respectivă a anului
precedent = 100%)

98.9 99.8 102.1 103.4 103.5 111.3 118.2 120.4 123.9 131.1 136.7 137.4

IPC-făină de grâu (luna respectivă a
anului precedent = 100%)

86.9 97.2 113.3 120.5 125.4 168.2 195.5 203.2 222.9 243.6 250.4 252.0

ian feb martie aprilie mai iunie iulie aug. sept. oct. noi. dec.

 
Sursa: DSS, Buletinul de preţuri, 2003 
 
Deoarece Statul nu avea resurse (suficiente rezerve de stat) pentru intervenţie pe piaţa 
grâului, unica soluţie era stimularea importului de grâu în ţară. Mai mult pentru atât, 
acest import trebuia să fie în cantităţi fără precedent de mari – nu mai puţin de 200 mii 
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tone de grâu alimentar şi 100 mii tone de grâu furajer. Importul grâului şi făinii în anii 
precedenţi era destul de redus (tabelul 4). Ca rezultat al pericolul ce s-a creat asigurarea 
securităţii alimentare, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat la 31 iulie 2003 
modificări şi completări la articolul 4 a „Legii privind intrarea în vigoare a Capitolului 
III a Codului Fiscal” nr. 417-Х111 din 17 decembrie 1997: „în perioada august-
decembrie  2003 taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importurile de cereale la 
poziţiilor de articole 1001, 1002 00 000, şi 1003 00 100 în volumul coordonat cu 
Guvernul, şi la realizarea cerealelor pe teritoriul ţării”. 
 
Prin Hotărârea nr. 1037 din 26 august 2003 Guvernul a stabilit cotele de import la grâu 
pentru care cu se va aplica TVA: 500 mii tone de grâu, inclusiv – 300 mii tone de grâu 
alimentar, 20 mii tone de orz pentru seminţe şi 10 mii tone de secară. Pentru 
implementarea acestei Hotărâri a fost elaborat Regulamentul privind importul şi 
comercializarea grâului cu facilităţi fiscale. Conform regulamentului, să importe şi să 
realizeze grâu fără achitarea TVA puteau doar acele întreprinderi care primeau 
certificatele respective de la Ministerul Agriculturii şi Ministerul Economiei pe o 
perioadă de 30 de zile.   
 
Din start se presupunea că motiv pentru emiterea unei astfel de decizii este va stabilirea 
unei corelaţii „preţ-calitate”. Se indicau chiar şi punctele de orientare: spre exemplu, 
grîul cu o componenţă de gluten mai mic decît 18% trebuie să coste nu mai scump de 
170 dolari SUA/tonă. În Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare se spera că 
criteriile respective vor da procesului de distribuire a înlesnirilor cotei de cereale o 
componentă de competitivitate, aşa cum se cerea prin decizia guvernamentală. Dar, 
foarte curînd s-a elucidat că, traderii nu se grăbeau să participe la concursul „cine vinde 
mai ieftin şi mai repede”. Condiţiile pentru importul grîului au fost „atenuate” deoarece 
el se scumpea mai repede decît se efectuau livrările; Regulamentul privind importarea 
grîului a fost întărit de Ministerul agriculturi, Ministerul Finanţelor şi Ministerul 
Economiei fără indicarea preţurilor limită.  
 
Modificarea la Lege adoptată de către Parlament privind scutirea de TVA la importul 
de grâu şi măsurile organizaţionale întreprinse de către Guvern au activizat simţitor 
importul de grâu în Moldova. Dacă în perioada ianuarie-august importul de grâu a 
constituit 22,0 mii tone, inclusiv – 13,8 mii tone grâu alimentar, atunci în perioada 
septembrie-noiembrie - 73,1 şi 67,1 mii tone respectiv. 
 
Totodată, preţul este un alt aspect important al acestei probleme, ce merită cu 
desăvârşire a fi pus în discuţie. Prin decizia de a scuti importurile de grâu de TVA, 
organele de stat sperau să lichideze deficitul de grâu din ţară şi astfel să limiteze 
creşterea posibilă a preţurilor la pâine. În realitate, însă, s-a creat o situaţie cu totul 
diferită faţă de cea prognozată. Decizia adoptată de Parlament limita preţul la marfă 
(grâu) doar la „intrarea” în ţară, în timp ce comercializarea ulterioară pe teritoriul ţării 
nu era reglementată. Întrebarea rămânea deschisă: la ce preţuri vor realiza 
întreprinderile importatoare, grâul?  Deoarece grâul alimentar nu face parte din grupa de 
mărfuri de importanţă socială, în timp ce adaosul comercial la făină şi pâine, conform 
Hotărârii  Guvernului, este limitat şi controlat. În rezultat, în condiţiile deficitului de 
grâu care a continuat şi în a doua jumătate a anului 2003 şi non-concordanţa bazei 
normative, intrările de grâu importat pe teritoriul ţării au rămas în afara controlului 
organelor de stat.  
 
În legătura cu aceasta apare întrebarea: cât de pozitiv a fost impactul deciziei de 
scutire a importului de grâu de la plata TVA asupra preţurilor la pâine? Conform 
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legislaţiei în vigoare, produsul obţinut la prelucrarea grâului – făina, se impozitează cu 
TVA la 20%, iar pâinea – produsul pregătit din făină, se impozitează cu TVA, conform 
legii, la 8%. 
 
 Pentru a evalua consecinţele deciziei privind scutirea importului de grâu de TVA, CISR 
a analizat câteva scheme conform reţelei: firma-importator – combinatul de prelucrare 
a grâului – fabrica de pâine. Au fost efectuate calculele în baza datelor relae. Din 
calcule se vede clar că în rezultatul calculării TVA pentru importul de grîul, costul unei 
tone de grîu şi făină a rămas neschimbat: 225.6 dolari SUA pentru o tonă de grîu şi 
300.75 dolari SUA pentru o tonă de făină. Preţul la făină, în ambele cazuri, la 
combinatele de panificaţie a rămas neschimbat – 396.99 dolari SUA, inclusiv TVA – 
66.16 dolari SUA.  Bugetul a primit în ambele cazuri TVA în sumă de 52932 dolari 
SUA, dar odată cu introducerea modificărilor la Lege, toată răspunderea pentru plata  
TVA la bugetul de stat a rămas pe seama combinatelor mici de prelucrare a grîului, şi 
statul le-a încasat doar după ce combinatele mici de prelucrare a grîului şi-au realizat 
făina combinatelor de panificaţie, deşi ele ar fi putut plăti taxa imediat, odată ce au 
importat cerealele.  
 
Reieşind din cele menţionate mai sus, se poate concluziona că scutind firmele-
importatoare de grîu alimentar de la plata TVA, statul nu a obţinut rezultatul scontat – 
menţinerea nivelului preţurilor la pîine, din contra, preţurile au continuat să crească. În 
special – în noiembrie.  
 
Reflectarea situaţiei de criză se exprimă printr-un şir de evenimente: 

1. Guvernul – Ministerul agriculturii şi industriei alimentare – împreună cu 
proiectul CNFA/USAID au organizat la 13.11.2003 pentru experţii agro-
business-ului o discuţie deschisă privind situaţia pe piaţa cerealelor. Conform 
estimărilor Ministerului, „situaţia se află sub control, preţurile pînă la anul nou 
nu se vor majora”. Drept bază pentru aceste asigurări serveau: importul a 42.4 
mii tone de grîu alimentar şi 20.6 mii tone de făină în perioada 1 septembrie – 12 
noiembrie a 42.4 mii tone; obţinerea unui ajutor umanitar din Rusia a 10 mii 
tone de cereale; promisiunea Chinei de a oferi Moldovei ajutor (1.0 mii tone); 

2. la 15.11.2003  „Franzeluţa” S.A. – cel mai mare producător de pâine din ţară 
(55.2% acţiuni sunt în posesia statului) – a anunţat brusc despre majorarea 
preţurilor la toate tipurile de pâine cu 30.0 - 62.8%, cu excepţia unuia 
(„Chişinău”, 0,8 kg – cu preţul de 2,75 MDL); 

3. la 19.11.2003 Preşedintele Republicii Moldova a cerut Guvernului şi conducerii 
„Franzeluţa” S.A. să scadă preţurile la trei tipuri de pâine „socială” şi a pus în 
sarcina MAI şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 
să supravegheze ca pâinea ieftină să nu devină obiect pentru speculaţii; 

4. în aceeaşi zi, 19.11.2003, la şedinţa Guvernului a fost aprobată Hotărârea de a 
reduce adaosul comercial la comercializarea pâinii şi produselor lactate de la 
20% la 10%; se creează un grup de lucru special pentru elaborarea măsurilor 
pentru protecţia socială a persoanelor cu venituri reduse.  

 
Măsurile întreprinse au redus din intensitatea “crizei de pâine”, dar, deoarece preţul la 
grâul şi făina din import continua să crească, respectiv creşte şi costul de producţie al 
pâinii, iar adaosul comercial de  10% nu acoperea cheltuielile punctelor de 
comercializare, astfel a devenit nerentabil de a produce şi vinde pâine.  
 
Între timp, deja în luna decembrie a devenit evident că nivelul importurilor de grâu şi 
făină în ţară s-a redus. Motivele fiind restricţiile la exportul grâului, introduse în Rusia 
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şi Kazahstan, creşterea bruscă a preţurilor la grâu, creşterea cheltuielilor firmelor 
importatoare moldoveneşti la cumpărarea, tansportarea, prelucrarea şi păstrarea grâului.  
 
 

Graficul 7 
Criza cerealelor: semnale şi reacţii 
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Conform evaluării, către sfârşitul anului 2003 ţara dispunea de circa 30-35 mii tone (la 
firmele-importatori şi rezervele de stat) şi încă aproximativ 15-20 mii tone, în mare 
parte grâu de categoria 5 – la gospodăriile ţărăneşti.  
 
Către 01.01.2004 rezerva de stat de grâu alimentar constituia circa 16,0 mii tone (la 
01.01.2003 – 18 mii tone). 
 

5. Pasul următor: La 24.12.2003 Guvernul s-a adresat Parlamentului cu 
propunerea: a) de a prelungi până la 1 iulie 2004 scutirea de TVA a importurilor 
de grâu; b) eliberarea de la plata taxelor vamale a importurilor de grâu alimentar 
şi furajer, orzului şi făinii. Spre deosebire de facilităţile din vară (31.07. 2003) la 
importul grâului, această hotărâre trebuia sa implice şi importatorii din ţările cu 
care Moldova nu are acorduri privind comerţul liber. În ziua următoare, 
25.12.2003 Parlamentul a adoptat în două lecturi  proiectul de lege propus de 
Guvern.  

 
Consecinţele acestei decizii vor fi vizibile în al doilea trimestru al anului 2004. Contrar 
prognozelor, în luna ianuarie a avut loc o reducere (şi nu o creştere) a importurilor de 
grâu şi reorientarea comercianţilor asupra importului de făină; se pare ca această 
tendinţă se va menţine pe parcursul următoarelor luni.  
 

3.4. Dinamica şi problemele importului de grîului  
 
După anul 1990, cînd a avut loc diminuarea producţiei în sectorul agricol şi orientarea 
acestuia către principiile economiei de piaţă, Republica Moldova niciodată nu s-a 
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confruntat cu un import atît de masiv de grîu şi făină. În anii 1994-2002, spre exemplu, 
importul a fost modest (vezi Tabelul 15)14. 
 

Tabelul 15 
Importul grîului şi făinii, mii tone 

 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Grîu alimentar  38.6 62.7 31.1 9.0 2.3 5.8 7.4 11.9 0.1 
Făină de grîu 0 0 0 1.8 0.5 8.5 23.5 15.6 25.6 
 
Sursa: Ministerul agriculturii, Departamentul marketing 
 
Pe acest fundal, se putea prognoza încă, la etapa incipientă, dificultatea cu care vor fi 
implementate de către agenţii economici sarcinile stabilite de Guvern privind importul a 
500 mii tone de grâu inclusiv 300 mii tone grâu alimentar, luând în consideraţie 
termenul (mai puţin de jumătate de an!), statutul privat al firmelor-importatoare (cu 
excepţia  „Moldresurse” S.A. şi „Franzeluţa” S.A.), precum şi majorarea preţurilor 
regionale la grâu. 

Tabelul 16 
 

Dinamica importului grîului şi făinii de grîu, mii tone 
 

 Ianuarie 
– august 

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie  Ianuarie-
decembrie 

(30.12.2003) 
Grîu – total 22.0 9.4 19.5 44.2 28.9 124.0 
Inclusiv 
Alimentar 13.8 8.4 16.1 42.5 28.9 109.7 
Furajer 8.2 1.0 3.4 1.7 0.0 14.2 
Făină de grîu  7.6 2.6 12.6 11.5 6.7 41.0 
 
Sursa: Ministerul agriculturii  
 
Conform datelor Ministerului Agriculturii, certificate pentru importul de grâu au fost 
eliberate la peste 60 de agenţi economici, însă doar unele dintre aceste firme au 
exploatat din plin avantajele fiscale pe care acestea le ofereau. În perioada 01.09.2003-
30.12.2003 în republică au fost importate 95.9 mii tone de grîu alimentar, 6.0 mii tone 
de grîu furajer şi 33.4 mii tone de făină. Cei mai mari importatori au fost agenţii 
economici: LTD Trans Oil - 12747 tone de grîu alimentar,  Agenţia Naţională de 
Rezerve Materiale – 7570 tone de grîu alimentar, G.T Petru Tarlev - 7196 tone de grîu 
alimentar, 791 tone grîu furajer şi 866 tone de orz, Рicom - 6650 tone de grîu alimentar, 
SRL Tego Grup - 4948 tone de grîu alimentar, SRL Agrotera-Impex - 2358 tone grîu 
alimentar şi 241 tone de grîu furajer, SA Franzeluţa - 8203 tone de grîu alimentar şi 
2264 tone de grîu furajer şi Moldresurse - 4999 tone de grîu alimentar. Cei opt agenţi 
economici au importat în ţară 54.5 mii tone de grîu, sau circa 51.3% din volumul total 
de import în perioada septembrie-decembrie a anului 2003. 
 
Importul făinii de grîu în perioada septembrie-decembrie a anului 2003 a fost de 33.4 
mii tone. Importul a fost realizat de mai mult de 50 de agenţi economici, inclusiv cele 
mai mari cantităţi de către SA „Franzeluţa”, SRL Unicaps, Triluna-UCAZ şi Danova-
Prim.  
                                                 
14 Excepţii au fost livrările în anul 1995 cu 75.0 mii tone de cereale şi 100.0 mii tone de secară în baza 
creditului Uniunii Europene (19.0 mil. ECU) şi în anii 1994-1996 – în baza creditului SUA de cereale în 
sumă de 30 mil. dolari SUA. 
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În total pe parcursul anului 2003, conform datelor oferite de Ministerul agriculturii, în 
Moldova au fost importate 124 mii tone de grîu alimentar şi 41 mii tone de făină15. Cele 
mai principale ţări exportatoare de grîu în Moldova pe parcursul anului 2003 au fost 
Rusia, Kazahstan şi Lituania, importuş de făină a fost efectuat din Rusia, SUA, 
România, Kazahstan, Ucraina şi Turcia.  
 
Resursele de cereale, la care se orientau întreprinderile de panificaţie, erau concentrate 
în special la cele 12 elevatoare (din cele 29 active), inclusiv grîul alimentar din 
rezervele de stat – în elevatoarele din Floreşti (6.1 mii tone), Căuşeni (5.1 mii tone), 
Cahul şi Comrat (0.6 mii tone), iar la SA „Franzeluţa” – în Edineţ, Irgara şi Drochia. 
 
După cum se vede, cota de 300 mii tone stabilită de către Guvern la importul de grâu 
alimentar şi valabilă până sfârşitul anului a fost exploatată de către importatori doar la 
1/3. Posibilele explicaţii ar fi:  

• dificultăţile cu care s-au confruntat firmele-trader în Rusia şi Cazahstan şi pe alte 
pieţe, încercând sa achiziţioneze volumul necesar de grâu „la preţuri 
acceptabile”;  

• aspectul financiar – dublarea preţurilor de import la grâuб în comparaţie cu 
prima jumătate a anului; 

• cheltuieli sporite la transport, prelucrarea şi păstrarea grâului în elevatoarele din 
ţară; 

• încrederea că „întru interesele populaţiei” facilităţile la importul grâului prin 
scutirea la plata TVA vor continua şi după data de 1 ianuarie 2004.  

 
 
Motivul principal este faptul că a fost ratată prima jumătate a anului 2003, cînd pe piaţă 
erau cele mai favorabile preţuri la importul grîului şi făinii. (vezi Tabelul 17). 

Tabelul 17 
Dinamica preţurilor de import la grîu şi făină, dolari SUA/tonă 

 
 Ianuarie-

martie 
Mai Iulie Septembrie Octombrie Noiembrie 

Grîu alimentar 90.9 – 105 119.7 152 198.5 212 210 
Grîu furajer 69.9 84.5 130.4 154.4 166.6 165.4 
Făină de grîu 154 – 182 211 – 232 240 330 364 363 

Sursa: Ministerul economiei 
 
După cum vedem, situaţia s-a creat în aşa un fel încît în anii 1999-2002 agenţii 
economici din Moldova au exportat grîul alimentar la preţul de 70.9 – 88.2 dolari 
SUA/tonă; şi deja în prima jumătate a anului 2003, la preţul de 109.4 dolari SUA/tonă, 
iar l-au importat la finele aceluiaşi an la un preţ mai mare de 200.0 dolari SUA/tonă. 
 
Pe lîngă preţurile înalte la procurarea grîului de la producători, cheltuielilor de transport, 
traderii de cereale au avut cheltuieli adăugătoare în interiorul ţării (inspecţia fitosanitară, 
inspecţia produselor cerealiere, departamentul căilor ferate).  
 
Livrările de grîu sub formă de ajutor umanitar de la Ministerul pentru Situaţii de 
Urgenţă al Rusiei „din contul rezervelor de stat al FR” s-a realizat în noiembrie-

                                                 
15 Conform datelor preliminare ale DSS, în anul 2003 importul grîului a fost de 142.1 mii tone, făinii de 
grîu – 44.5 mii tone.  
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decembrie. 10.0 mii tone de grîu alimentar în sumă de 2.0 mil. dolari SUA au ajuns în 
Republica Moldova şi se păstrează în Agenţia de stat a resurselor materiale şi ajutorului 
umanitar (SA „Cereale-Floreşti”, Ghindeşti). O parte din acest ajutor umanitar (600 
tone) a fost transmis administraţiei regiunii Transnistrene.  
 

3.5. Mediul concurenţial şi preţurile pe piaţa pîinii 
 
În ultimul deceniu „sectorul pîinii” în Moldova – producerea făinii şi a pîinii şi 
realizarea acestora – a parcurs mai multe etape ale transformărilor de la sistemul 
planificat, bazat pe proprietatea de stat şi de cooperativă (asociaţii de stat din 33 de 
combinate de panificaţie „Moldhleb” şi sistemul cooperaţiei de consum „Moldcoop” 
112 brutării)  la sistemul economiei de piaţă, bazat pe proprietatea privată şi unde statul 
controlează circa 15%.  
 
Făina. Capacităţile de producţie ale industriei de morărit sunt de circa 40-43 mii tone de 
făină pe lună. La acest moment  în ţară sînt înregistrate circa 150 de mori (majoritatea 
particulare şi doar 3 de stat) situaţia în această sferă este bazată pe regulile pieţei, în 
lipsa monopolurilor. Mori comparativ mari sînt în Edineţ, Chişinău, Orhei, Căuşeni şi 
Ceadîr-Lunga. S.A. „Franzeluţa” – cel mai mare producător de pîine şi paste făinoase – 
nu are propria sa moară. Cea mai calitativă făină este considerată cea din Ceadîr-Lunga, 
unde moara, care a fost construită în anii 80 de către complexul militar, produce pînă la 
80% făină de calitate superioară şi de calitatea I. Producerea făinii de calitate I la morile 
mici nu depăşeşte 60-65%.  
 
Corelaţia dintre consumul făinii locale şi celei importate în Moldova în prima jumătate a 
anului 2003 era aproximativ în proporţie de 3:1, iar în a doua jumătate – 1:1. În general, 
pentru anul 2003 importul făinii a fost de 41 mii tone. Conform datelor oferite de 
Departamentul de statistică, în perioada ianuarie-decembrie preţul la făina de grîu s-a 
majorat de 2.5 ori.  
 
Pîinea. O situaţie diferită, comparativ cu producţia făinii, este în ramura de panificaţie 
unde poziţia statului este deosebit de puternică. La momentul dat în ţară sînt înregistrate 
232 de întreprinderi ale acestei ramuri (la 1.01.2003 activau 215) care zilnic consumă 
500-520 tone de făină. 
 
Brutării există în 35 de oraşe, inclusiv 17 în Chişinău, „capacitatea lor de lucru” în 
toamna anului 2003 era susţinută de existenţa de făină în depozitele lor, stocurile 
săptămînale variau de la 2.07 pînă la 3.8 tone de făină. 
 
Deşi S.A. „Franzeluţa” nu este monopolist pe piaţa pîinii (nu produce mai mult de 35% 
- limită pentru monopolist – de pîine în ţară, doar 15-17%), poziţia acestei întreprinderi  
atît economică, cît şi cea „politică” este în exclusivitate una cheie pentru Guvern în 
vederea efectuării controlului preţurilor la pîine, mai cu seamă în municipiul Chişinău 
unde populaţia este de 700 mii locuitori.  
 
Dacă este să luam în consideraţie faptul că S.A. „Franzeluţa” furnizează pîine şi în 30 
de localităţi rurale din ţară, iar distribuţia neoficială este şi mai mare, atunci putem lesne 
trage concluzia că anume această întreprindere asigură cu pîine nu mai puţin de 20% 
din populaţia de pe malul drept al Republicii Moldova. Avantajul S.A. „Franzeluţa” 
rezidă în faptul că consumă făina din rezervele de stat. Deşi în perioada iunie-octombrie 
a anului curent în Moldova preţul la făină s-a majorat cu 60%, „Franzeluţa” a continuat 
să realizeze pîinea la preţurile din anul 2001, utilizînd grîu din rezervele de stat. Atunci 
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cînd stocul din rezervele de stat a fost consumat integral, întreprinderea a început să 
lucreze în pierdere.  
 
Începînd cu luna iunie, au început să se închidă brutăriile private care nu au putut să 
facă faţă concurenţei preţurilor. Numărul brutăriilor în ţară s-a micşorat de la 215 de la 
începutul anului pînă la 158 (la 01.07.2003), dar spre finele anului numărul acestora era 
de 117. Din brutăriile private au supravieţuit doar acelea care aveau şi activităţi 
auxiliare: magazine private, produse de patiserie. Preţul 1 kg de făină era de 5 lei, iar 
brutăriile vindeau pîinea la preţul de 6.25 lei/kg luînd în consideraţie cheltuielile de 
transport şi de producţie, impozitele, salariile şi altele. Conform legislaţiei, rentabilitatea 
produselor de panificaţie nu trebuie să fie mai mare de 10%, iar adaosul comercial al 
vînzării în detaliu – 10%.  
 
„Franzeluţa” nu include în preţul pîinii cheltuielile de distribuţie, iar aceste cheltuieli 
pot fi, în cazul livrărilor mici, pînă la 7% din sumă. Cu adaosul comercial de 10% 
pentru magazinele private, acesta pentru ele „nu mai este comerţ, ci caritate”.  
 
În clipa cînd S.A. „Franzeluţa” nu mai făcea faţă cererii, cercul clienţilor brutăriilor 
private a crescut. Atît magazinele mici, cît şi supermarketurile („Green Hills”, „Cvin”, 
„№1”) procurau pîinea mai scumpă pentru a acoperi cererea zilnice de pîine. Pîinea de 
la producătorii privaţi era mai scumpă deoarece făina era procurată la preţurile pieţei. 
„Franzeluţa” lucrează în baza propriilor rezerve, iar în următoarele luni, probabil, că  
statul va vinde întreprinderii făina din ajutorul umanitar la un preţ mai jos decît cel de 
pe piaţă. Dar se pare că pîinea ieftină nu va fi destulă pentru toţi. Luînd în consideraţie 
limitarea adaosurilor comerciale, magazinele vor fi nevoite să ia pîine mai scumpă de la 
particulari.  
 
Situaţia cu pîinea în ţară nu se limitează doar la subiectul confruntării dintre 
întreprinderii mari şi particulari în capitală. Populaţia este asigurată cu „pîine - produs 
de primă necesitate” de către combinatele de panificaţie şi din alte oraşe, iar la sate de 
către întreprinderile MOLDCOOP-ului şi mini-brutăriile private. O simplă implicare a 
„resurselor administrative” în aceste condiţii nu va soluţiona problema dată. 
 
Situaţia cu pîinea – atît pentru brutării, cît şi pentru populaţie – în a doua jumătate a 
anului 2003 s-a complicat considerabil  prin majorarea bruscă a preţurilor la făină. Ca 
urmare a creşterii preţurilor la făină din prima jumătate a anului, inclusiv în iunie cu 
33.2% (vezi Graficul 6), ele au continuat să crească şi în iulie cu 15.1%, în august cu 
2.3%, în septembrie cu 6.8% şi în octombrie cu 8.3%, iar per total pe an de 2.5 ori. 
 
Respectiv preţurile la pîine, conform estimărilor Departamentului de statistică, au 
crescut în iulie cu 6.1%, în august cu 1.5%, în septembrie cu 2.9% şi în octombrie cu 
5.7%, iar total pe an cu 39.8%. Consumul populaţiei de pîine „cumpărată” s-a micşorat 
cu 12-15%.  
 
Un tablou şi mau sumbru se reliefează atunci cînd comparăm preţurile la făină şi grîu 
pentru anii 2002 şi 2003. (Tabelul 18). 

Tabelul 18 
Dinamica indicelui preţurilor de consum la făina de grîu şi pîine în iulie – 

decembrie an. 2003 (în %% faţă de luna respectivă a anului 2002) 
 

 Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 
Făina  195.5 203.2 222.9 243.6 250.4 252.0 
Pîine  118.2 120.4 123.9 131.1 136.7 139.8 
Sursa: DSS, Buletinul de preţuri, 2003 
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După cum se vede mai sus, timp de un an (din decembrie pînă în decembrie) preţul la 
făina de grîu în Moldova s-a majorat de 2.5 ori, iar la pîine – aproape cu 40%.  Se 
poate de presupus că în legătură cu scumpirea grîului importat în prima jumătate a 
anului 2004, preţul la făină şi pîine vor continua să se majoreze. Nu este exclus nici 
faptul că încă o parte de brutării îşi vor înceta activitatea lor (la mijlocul lunii decembrie 
a anului 2003 astfel de întreprinderi erau în număr de 78), iar calitatea pîinii, în deosebi 
a celei ieftine, de la deja practicata amestecare a făinii de calitate înaltă cu cea de 
calitate joasă din cereale de categoria 4-5, se va înrăutăţi.  
 
Se poate oare de prevăzut şi diminuat aspectele negative ale situaţiei prezente? Aceasta 
ar fost posibil, după părerea lui V. Kutîrkin, fostul conducător al Comitetului de stat pe 
preţuri în anii 70-80, iar apoi pe parcursul unui deceniu a fost Preşedintele Institutului 
de planificare al RSSM:  
„În ţara noastră preţurile la pîine se pot reglementa şi trebuie reglementate, deoarece 
pîina este un produs de o însemnătate socială enormă a consumului în masă. Mai întîi de 
toate, trebuie de stabilit normativul rentabilităţii pîinii. Aceasta o fac chiar şi în ţările 
înalt civilizate în care producătorul de pîine nu poate avea o rentabilitate mai mare de 
20%. Şi atunci, brutăriile moldoveneşti ar fi putut furniza 5-6 tipuri de pîine ieftine 
pentru consumul în masă cu o rentabilitate mai joasă de 20% şi chiar la zero pe unele 
cantităţi. Dar în schimb, la celelalte tipuri de pîine ei ar fi primit dreptul să ridice 
rentabilitatea pînă la 30% şi să înceteze pierderile la tipurile de pîine ieftină. Această 
problema trebuie discutată împreună cu producătorii. Doar în ce rezidă toată tragedia? 
Numai în Chişinău, „Franzeluţa” asigură necesităţile de bază ale populaţiei la pîine. Iar 
la periferii – în Străşeni, Călăraşi, Criuleni – activează brutării private. S-au întîmplat 
următoarele: unii – chiar şi „Franzeluţa” – menţin preţurile la pîine avînd zilnic pierderi 
enorme, stînd în prag de faliment, iar alţii vînd deja pîinea la un preţ nou, la un preţ mai 
înalt, dar săracii nu cumpără de la ei pîinea. Satele din suburbii au năvălit la Chişinău 
după pîine ieftină, capacitatea de producţie a S.A. „Franzeluţa” a crescut, pierderile au 
crescut şi ele direct proporţional, iar brutăriile private se închid – iată şi toată tragedia. 
Dar aceasta este ar fi un caz de urgenţă extremă. Anul trecut noi procuram grîul de la 
producători la preţul de 60 bani. De ce atunci nu s-au găsit 30-40 mil. lei în buget pentru 
a cumpăra grîu alimentar şi de a-l stocat în rezervele de stat! În rezultat s-ar fi întîmplat 
ceea ce numim noi intervenţia de stat în economie. Dar problema nu este chibzuită 
strategic”16. 
 

4. Aspectele teritoriale ale „problemei pîinii”  

4.1. Chişinău: S.A. „ Franzeluţa” –  lider pe piaţa pîinii 
 
Complicarea situaţiei cu aprovizionarea populaţiei cu pîine în sezonul 2003/2004 
(toamna-primăvara) din nou a elucidat rolul S.A. „Franzeluţa” nu doar ca cel mai mare 
producător industrial de pîine şi a produselor de panificaţie din ţară, dar şi rolul în 
politica de stat a preţurilor şi asigurării grupurilor vulnerabile a populaţiei cu pîine.  
 
Societatea pe acţiuni „Franzeluţa” este înfiinţată prin asocierea a 4 întreprinderi de stat 
şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei la 
12.09.1995. Capitalul ei statutar era de 37450 mii lei inclusiv cota statului de 55.2%. 
Tipurile principale de activitate sînt: producerea pîinii şi produselor de panificaţie, 
biscuiţi, produse făinoase şi de patiserie, comerţul cu amănuntul etc. Întreprinderea nu 
are producere individuală a făinii.  

                                                 
16 Despre particularităţile naţionale ale formării preţurilor. Kishiniovskzi obozrevateli, 4.12.2003 
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Cantitatea anuală de pîine produsă de S.A. „Franzeluţa”  este de 64.0 mii tone. 
Cantitatea medie zilnică a vînzărilor este de 170-175 tone, municipiului Chişinău 
revenindu-i cea mai mare cotă (160-165 tone), iar circa 10-13 tone de pîine sînt livrate 
în alte localităţi rurale. 
 
Este oare S.A. „Franzeluţa” monopolist pe piaţa pîinii? Dacă analizăm această 
întreprindere în baza criteriilor stabilite prin  Legea cu privire la protecţia concurenţii, 
atunci putem constata că această întreprindere nu depăşeşte cota de 35% la acest produs. 
Deoarece capacitatea anuală de consum a pîinii în Republica Moldova (fără 
Transnistria) este de 400-440 mii tone, iar cota  S.A. “Franzeluţa” (producţie de 64.0 
mii tone) nu depăşeşte 15.0%.  
 
Această concluzie reiese din următoarele calcule: 
 

• Conform normelor aprobate, Consumul de pîine stabil pentru un om este de 350 
grame/zi, ceea ce la o populaţie de 3.6 mil. locuitori în an face circa 440 mii tone 
(0.350 gr. * 3.6 mil. locuitori * 30 zile * 12 luni); 

• Lunar pentru producerea pîinii sînt necesare 38 mii tone de făină, inclusiv 28 
mii tone de grîu alimentar şi 10 mii tone de grîu de categoria a 5-a. Luînd 
acestea în consideraţie, cantitatea anuală de grîu necesară pentru asigurarea 
securităţii alimentare a ţării este de 456 mii tone (38 mii tone * 12 luni), inclusiv 
grîu alimentar 336 mii tone; 

• Cantitatea de făină primită de la 456 mii tone de grîu este de 334 mii tone; 
• Conform normelor aprobate, din 1 tonă de făină se coc în mediu 1.30 – 1.35 tone 

de pîine, iar din 334 mii tone de făină – 440.9 mii tone de pîine, cantitate 
necesară pentru a acoperi necesitatea anuală a consumului de pîine în Republicii 
Moldova (fără Transnistria). 

 
Realităţile sezonului 2003/2004 deja introduc unele rectificări în această schemă: în 
scopul coacerii pîinii în Moldova, pe lîngă grîu, se importă în cantităţi mari şi făină; 
pentru producerea unor tipuri anumite de pîine se întrebuinţează făina de calitate mai 
joasă; în producerea pîinii se folosesc şi alte adaosuri. 
 
Dar dacă de luat în consideraţie faptul că mai mult de ½ din cantitatea anuală de pîine în 
ţară este produsă de populaţia rurală (54.7% din populaţia RM), atunci cota  S.A. 
“Franzeluţa” în volum total industrial depăşeşte „indicatorul de monopolist” de 35%. 
De aceea, în condiţiile cînd pachetul de control al acţiunilor acestei întreprinderi este în 
mîinile statului, şi ea se foloseşte de rezervele de stat de cereale, situaţia financiară şi 
practica preţurilor S.A. „Franzeluţa” în mare parte determină stabilitatea pe piaţa 
pîinii.  Între timp, starea financiară a S.A. „Franzeluţa” la finele anului 2003 a devenit 
critică.  
 
În continuare vom compara situaţia financiară a întreprinderii cu anul 2002, considerat a 
fi unul de succes: volumul vînzărilor nete (fără TVA) ale întreprinderii erau de 273.2 
mil. lei, inclusiv de la realizarea pîinii – 258.2 mil. lei sau 94%. Costul de producţie al 
unui kg de produs de panificaţie în anul 2002 era de 3.23 lei, iar preţul de realizare era 
de 4.10 lei (fără TVA). Bilanţul pe anul 2002 arată că profitul net al întreprinderii era de 
18.8 mil. lei, sau cu 33.5% mai mare decît în anul 2001.  
 
În anul 2003 însă s-a conturat cu totul o altă situaţie. În prima jumătate a anului 
rezultatele financiare ale S.A. „Franzeluţa” erau relativ satisfăcătoare. Dar totalurile 
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pentru 9 luni au început să creeze îngrijorări în legătură cu scumpirea făinii (Tabelul 
19). 
 

Tabelul  19 
Rezultatele financiare ale S.A. „Franzeluţa” pe 9 luni ale an. 2003 

 
Indicatorii 9 luni an. 2003 9 luni an. 2003 
Volumul vînzărilor curate, mii lei 1975457 226170 
Preţul de cost al vînzărilor, mii lei 150824 194179 
Venitul total, mii lei 46722 31990 
Rentabilitatea vînzărilor, % 23,7 14,1 
Venitul curat, mii lei 14101 74,0 
Norma venitului curat, % 7,1 0,03 
 
Sursa: DSS 

 
Dacă în primele 9 luni ale anul 2002, profitul net  al S.A. „Franzeluţa” era în sumă de 
14.1 mil. lei cu norma de 7% a profitului net (14101 : 197547), apoi pentru aceeaşi 
perioadă a anul 2003 profitul net al întreprinderii era de 74.0 mii lei cu norma de venit 
de 0.03%. O scădere atît de bruscă a rentabilităţii întreprinderii în a doua jumătate a 
anului 2003 a fost cauzată de majorarea considerabilă a preţului la făină şi alte 
ingrediente. Dacă în anul 2002 preţul unei tone de făină pentru întreprindere în mediu 
era de 2030 lei (categoria I) şi 1820 lei (categoria II), apoi în noiembrie a anului 2003 
preţul la făină practic s-a dublat. A devenit clar că dacă, pentru producerea pîinii, 
întreprinderea va folosi făina la noul preţ, mai mare pentru categoria superioară (în 
mediu 4300 lei pentru o tonă), iar realizarea pîinii în magazine S.A. „Franzeluţa” o va 
face la preţurile actuale, atunci întreprinderea nu va evita falimentul. 
 
Luînd în consideraţie aceste îngrijorări, S.A. „Franzeluţa” la mijlocul lunii noiembrie  a 
anului 2003  a anunţat despre majorarea preţului la pîine în mediu cu 46%, iar pentru 
unele tipuri de pîine, o majorare de la 26 pînă la 63% (Tabelul 20). 

Tabelul 20 
Modificările preţurilor la pîine declarate de S.A. „Franzeluţa” 

 la 17 noiembrie 2003 
 

Denumirea pîinii Preţul vechi Preţul nou Mărirea, % 
Orăşenească 2.15 3.25 51.2 
Snop 2.80 3.90 39.3 
Pâine albă pe vatră 2.10 3.10 47.6 
Plai 2.15 3.50 62.8 
Codru 2.15 3.40 58.1 
Pâine neagră cu prune 2.30 2.90 26.1 
Branişte 2.25 3.10 37.8 
Pâine neagră Columna 3.00 4.25 41.7 
Meleag 4.40 7.20 63.6 
Joc 2.40 3.40 41.7 
Pâine “Fitness” 2.50 3.75 50.0 
Pâine de porumb 3.80 5.60 47.4 
Twists 2.50 3.25 30.0 

 
Şi doar la un singur fel de pîine – „Chişinău” (se produce din făină de categoria I şi II) – 
preţul a fost menţinut la 2.75 lei. 
 
Majorarea bruscă a preţurilor la pîine aproape cu 50% de către S.A. „Franzeluţa” a 
creat, după cum se ştie, o reacţie negativă în rîndurile populaţiei şi opoziţiei.  Guvernul 
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şi-a „exprimat uimirea” asupra acţiunilor întreprinderii, statul fiind coproprietar al 
acestea (55.2% din acţiuni), iar conducătorului administraţiei este vice ministrul 
agriculturii şi industriei alimentare. Conform recomandărilor Preşedintelui Republicii 
Moldova  (19.11.2003), S.A. „Franzeluţa” a revenit la preţurile precedente „joase” la 3 
tipuri de pîine („Chişinău”, „Codru” şi „Alba”). Astfel, a fost înlăturat şocul majorării 
atît de bruşte a preţurilor la „produsele de primă necesitate”, dar consecinţa socială a 
acestei decizii – asupra celor mai săraci – nu este prezentată clar.  
 
Însă, aspectul financiar al acestei situaţii s-a reflectat astfel, încît la finele anului 2003, 
S.A. „Franzeluţa” a înregistrat pierderi în valoare de 7.4 mil. lei din cauza majorării 
preţurilor de achiziţionare a făinii şi din cauza că ponderea producţiei ieftine şi 
nerentabile din cantitatea totală a pîinii produse a constituit 34.7%.  
 
În cadrul reglementărilor de stat a preţurilor şi tarifelor a fost luată o decizie a 
Guvernului nr. 1385 din 20 noiembrie 2003, în conformitate cu care adaosul comercial 
la pîine pentru magazinele care o comercializează va fi micşorat de la 20% pînă la 10% 
(pînă la 1 septembrie 2004). Dar aceasta a creat probleme întreprinderilor comerciale 
deoarece adaosul comercial de 10% la preţul pîinii S.A. „Franzeluţa” nu acoperea 
cheltuielile legate de transportare şi salarizarea personalului. În legătură cu aceasta, o 
parte din magazine au încetat comenzile la pîine către „SA Franzeluţa”. Cei ce 
comercializează „pîine ieftină” au probleme atît cu populaţia (aşa pîine este puţină), cît 
şi cu Centrul de combatere a crimelor economice care a fost însărcinat să depisteze toate 
încălcările de comercializare a „pîinii ieftină”. Să efectueze un atare control din punct 
de vedere administrativ nu este uşor, dacă de luat în consideraţie că în municipiul 
Chişinău de comercializarea pîinii se ocupă 1200 de agenţi economici, 80% din care 
vînd pîine produsă de S.A. „Franzeluţa”. 
 
De aceea, în condiţiile în care conform calculelor, partea populaţiei care se află în afara 
pragului sărăciei în Moldova, depăşeşte 25%, iar livrarea de „pîine ieftină” este doar de 
5-7% din producerea ei în ţară, este logică întrebarea: nu este oare cazul să introducem 
(temporar, pînă la 1 iulie 2004) compensaţiile pentru pîine pentru un număr de categorii 
de populaţie, aşa cum are loc, spre exemplu, la consumul de energie electrică şi alte 
plăţi comunale?  

4.2. Situaţia în regiuni: mediul rurală 
 
Spre deosebire de oraşe, unde există de reţea de peste 200 de întreprinderi ce produc 
pîine, pentru localităţile rurale din Moldova la momentul dat este caracteristică 
aprovizionarea independentă a populaţiei cu acest „product de primă necesitate”.  
 
În multe sate mari, cu o populaţie de 7-12 mii locuitori, există brutării private şi 
întreprinderi ale sistemului „Moldcoop”. Multe sate (magazinele private) procură pîinea 
din oraşele vecine – centre raionale. Dar cu toate acestea, cea mai mare parte a pîinii 
consumată de către populaţia de la sate este produsă în gospodăriile private. 
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Graficul 8 
Consumul de făină de către gospodăriile din localităţile rurale  
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Cheltuieli pentru procurarea făinei de grîu Consumul făinei din propria producţie
 

Sursa: DSS, examinarea bugetelor gospodăriilor private  (domestice) 
 
Aprovizionarea individuală a populaţiei de la sate cu pîine se bazează pe faptul că după 
reforma funciară 72.2% din terenurile agricole, inclusiv 85.4% se află în proprietate 
privată17. Culturile cerealiere (grîul, porumbul, orzul şi altele) ocupă în ultimii ani 63-
69% din toate suprafeţele însămînţate, inclusiv grîu de toamnă – 24-28% (vezi § 2.2., 
Tabelul 5). Cea mai mare parte a pămîntului se află în proprietatea ţăranilor (nu mai 
puţin de 2/3) care este dat în arendă şi este folosit de întreprinderile arendaşe (SRL, SA, 
cooperative de producere, asociaţiile gospodăriilor ţărăneşti), şi de către „liderii” 
arendaşi ai pămînturilor producţiei agricole pentru comerţ. Forma de plată care 
prevalează este cea în natură (80%), inclusiv plata cu grîu. 
 
La momentul dat în întreprinderile agricole de tip nou, multe dintre care lucrează pe 
masivele mari arendate de la ţărani, este concentrat 40% din suprafaţa ocupată de 
cereale, dar cea mai mare parte din aceste pămînturi se află în gospodăriile ţărăneşti 
(vezi § 2.2., Tabelul 7). Întreprinderile mari după anul 2000 au devenit cei mai 
importanţi producători de cereale (grîu, orz) pentru export în timp ce gospodăriile 
ţărăneşti conservează o parte mare din producţie (grîul şi mai ales porumbul) pentru 
consum personal. 
 
Cît de mari sînt rezervele de grîu la populaţia de la sate? Există unele estimări la acest 
capitol oferite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul de selecţie a 
culturilor de cîmp (Bălţi). Pentru anul 2002 aceste estimări erau în limita de 150-200 
mii tone de grîu, iar porumbul – ceva mai mult – în special pentru hrana animalelor şi 
păsărilor din gospodăriile private. Recolta proastă din anul 2003 a micşorat aceste 
estimări pînă la 15-20 mii tone. O parte impunătoare de grîu şi făină din gospodăriile 
private a fost păstrată din recolta anului precedent. În rînd cu aceasta, s-a petrecut şi 
completarea rezervelor din gospodăriile private cu grîu şi făină din recolta nouă. În ce 
cantităţi? 
 
În calitate de indicatori informaţionali noi am utilizat rezultatele sondajului sociologic a 
345 de ţărani proprietari de pămînt şi 302 întreprinzători care arendează pămîntul. 
                                                 
17 Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2002. p. 321 
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Sondajul (14-28 noiembrie 2003) a fost cuprins în 32 de raioane şi UAT Găgăuzia în 
302 de sate, inclusiv în regiunea nordică – 115 sate, în regiunea centrală – 86 sate şi în 
regiunea sudică – 101 sate. Sondajul a fost efectuat în cadrul studiului „Arenda 
pământurilor agricole” realizat de CISR din iniţiativa USAID/PFAP. 
 
Atît ţăranilor proprietari ai pămîntului (care l-au dat în arendă), cît şi  arendaşilor care 
folosesc  pămîntul le-au fost adresate circa 30 întrebări cu privire la condiţiile şi 
rezultatele utilizării pămîntului. În ancheta pentru ţăranii care şi-au dat în arendă 
pămîntul, printre altele, au fost şi întrebări de genul: 
„A. 11. Mărimea plăţii de arendă pentru o cotă de teren? 

1. Bani ________ lei, 
2. Grâu ________ kg, 
3. Porumb ________ kg, 
4. Orz __________ kg, 
5. Floarea soarelui __________ kg, 
6. Altele (indicaţi) ___________________ .” 

 
Rezultatele prelucrării datelor cu privire la plata cu grîu a ţăranilor pentru arenda 
pămîntului sînt arătate în Tabelul 21. După cum se vede, din 345 de gospodării private, 
grîu au primit în calitate de plată pentru arendă pămîntului 303 gospodării, iar 42 sau 
12.2% nu au primit-o. Cantitatea minimă a „plăţii cu grîu” este de 15 kg, iar maximă de 
1500 kg.  
  
Pentru confirmarea veridicităţii sondajului s-a mai plasat o întrebare în anchetă pentru 
arendaşi (întreprinderi sau „liderii” persoane fizice). Din 302 arendaşi intervievaţi 28 
sau 9.3% nu au dat grîu ca formă de plată ţăranilor pentru plata arenzii pămîntului, 274 
de lideri (90.7%) au făcut plăţi în grîu în mărime de minim 12 kg şi maxim 1200 kg.  

Tabelul 21 
 

Cantitatea grîului obţinut de ţărani în forma de plată pentru arenda pămînturilor 
lor  

 
Cantitatea ţăranilor Grîu obţinut, kg. 

 Oameni % 
Min./max., kg 

Mai puţin de  50 31 9.0 15 
De  la 51 pînă la 150 62 18.0 - 
De la  151 pînă la 300 86 24.9 - 
Mai multe de 300 124 35.9 1500 
Nu au primit grîu 42 12.2 - 

 
Tabelul 22 

Cantitatea grîului plătit de către arendaşi ţăranilor în formă de plată pentru 
arenda pămînturilor lor  

 
Cantitatea ţăranilor Grîu obţinut, kg. 

 Oameni % 
Min./max., kg  

Mai puţin de  50 20 6.0 12 
De  la 51 pînă la 150 46 15.2 - 
De la  151 pînă la 300 82 27.2 - 
Mai multe de 300 126 41.7 1200 
Nu au primit grîu 28 9.3 - 

 
Cantitatea totală de grîu obţinut de către grupul de 302 ţărani a fost de 91721 kg sau în 
mediu cîte 298.8 kg pe o gospodărie privată. Rezultatul după prelucrarea datelor de la 
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arendaşi este similar cu rezultatul precedent: conform datelor lor pentru un proprietar de 
pămînt ei plăteau în mediu cîte 313.7 kg de grîu ca plată pentru arenda pămîntului 
fiecăruia din cei 302 proprietari. 9.3% din arendaşi au efectuat plata în altă formă – în 
numerar sau prin porumb, floarea soarelui şi altele. Sînt similare datele expuse de ţărani 
şi arendaşi privind cantităţile minime şi maxime plătite în grîu.  
 
Informaţie pe zone: plata în grîu cel mai puţin s-a făcut în zona de nord, unde 12.7% din 
ţărani nu au primit grîu, iar din numărul celora care au primit grîu doar 1/3 au primit 
mai mult de 300 kg, iar restul -  mai puţin; în regiunea centrală şi la sud mai mult de 
300 kg au primit circa jumătate din gospodăriile private.  
 
În condiţiile recoltei proaste din anul 2003 s-au înregistrat cazuri cînd plata pentru 
arenda pămîntului s-a efectuat cu grîul adus din alte ţări ale CSI (Ucraina, Rusia sau 
Kazahstan) ca urmare a iniţiativei primarilor satelor şi liderilor-arendaşi ai pămînturilor. 
Asupra la aceasta au insistat şi ţăranii în cazurile în care anume plata cu grîu era indicată 
în contractul de arendă a pămîntului.  
 
Concluzia generală: partea cea mai mare de pîine în localităţile rurale este produsă în 
condiţii de casă; în mare parte a gospodăriilor private grîul şi făina sînt în proporţii mai 
mici decît în anii precedenţi. Lipsa grîului este compensată, de regulă, prin utilizarea 
făinii de porumb, dar şi a leguminoaselor (fasole, mazăre) şi a cartofului.  

4.3. Acţiunile administraţiei din Transnistria 
 
Securitatea alimentară a regiunii Transnistrene a Moldovei începînd cu anul 1990 este 
asigurată  de administraţia sa atît în baza resurselor interne, cît şi – mai ales în ultimii 
ani – din contul importului produselor în cantităţi tot mai mari. Situaţia la moment în 
agricultura din Transnistria, se caracterizează ca fiind una critică, deşi în trecut era o 
ramură profitabilă. Această se explică prin: pierderea pieţelor de desfacere, încetarea 
relaţiilor cu gospodăriile de pe malul drept al Nistrului, datorii şi lipsa de resurse 
financiare şi lipsa de tehnică, şi în consecinţă, diminuarea suprafeţelor prelucrate 
micşorarea, majorarea numărului gospodăriilor nerentabile şi reducerea capacităţii de 
comercializare a produselor agrare. Pe parcursul anilor 90, volumul producţiei agricole 
s-a micşorat cu 70%.  
 
La mijlocul anilor 90 în Transnistria se întreprind unele încercări de reformă a 
sectorului agrar şi adaptarea lui la condiţiile economiei de piaţă, inclusiv pe baza 
„Concepţiei reformării complexului agro-industrial al RMN” elaborat de către 
Ministerul agriculturii şi pe baza Decretului preşedintelui „despre reforma 
întreprinderilor agricole şi prelucrătoare din complexul agro-industrial al RMN”. 
Conform acestor documente s-a început reorganizarea proprietăţii colective 
(colhozurilor) prin repartizarea cotelor-părţi de pămînt colhoznicilor şi pensionarilor 
colhoznici, fapt ce se atestă prin eliberarea certificatelor şi crearea „de bună voie” a 
întreprinderii cooperativ agricole.  
 
Mai mult decît atît, este creat fondul de rezervă de stat (15% din suprafaţa totală a 
terenurilor agricole), din contul căruia se împarte pămîntul persoanelor care doresc să se 
ocupe cu gospodăria ţărănească (de fermier). Este prevăzut că gospodăriei de fermier i 
se poate atribui o suprafaţă unică de la 30 pînă la 200 ha de pămînturi în scopuri 
agricole.  
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Conform Constituţiei RMN pămîntul este proprietatea statului, iar problema proprietăţii 
private asupra pămîntului nu este încă soluţionată. Referendumul petrecut în aprilie 
2003 nu a fost validat din cauza prezentării joase a populaţiei. Dar, codul funciar care a 
fost aprobat în anul 2002 de fapt rezolvă această problemă: cetăţenii care au dreptul la 
terenuri de pămînt (loturi de pămînt) au dreptul să vîndă, să facă cadou sau să transmită 
prin moştenire drepturile sale asupra terenurilor de pămînt.18  
 
Dat fiind faptul că Transnistria este dens populată şi-i este caracteristic un deficit de 
resurse funciare (0.41 ha de pămînt agricol şi 0.33 ha păşuni pe cap de locuitor) o 
importanţă deosebită o are  exploatarea eficientă a acestora. De asemenea, statul a 
stabilit şi criteriile acestei eficienţe – nivelul minim de recoltă a culturilor agricole (grîu 
25 chintal/ha, orz 20 chintal/ha şi porumb 30 chintal/ha) şi răspunderea agenţilor 
economici pentru exploatarea iraţională a pămînturilor – sancţiuni şi amendă, precum şi 
măsuri extreme - confiscarea (parţială sau totală) pămîntului care a fost exploatat 
ineficient.19 A fost decis că gospodăriile ţărăneşti nou formate (de fermieri) sînt 
eliberate de plata impozitului pe pămînt conform următoarei scheme: în 1 an – 100%, în 
2 an – 75% şi în 3 an – 50%20. Cu toate acestea, din cauza situaţiei depresive a 
sectorului agrar, lipsa unui sistem de asigurare a recoltei, administrarea gospodăriilor 
ţărăneşti, după părerea majorităţii fermierilor, este puţin rentabilă, fapt ce a cauzat 
refuzul de a lua în arendă pămînt şi întoarcerea acestuia statului.  
 
Pentru întreprinderile cooperativ-agricole această problemă parţial a fost rezolvată prin 
crearea concernelor de producere a cerealelor şi plantelor tehnice. La momentul dat în 
regiune activează 3 concerne de aşa tip: „din Rîbniţa”, „din Bender” şi „din Tiraspol” 
fondate pe baza a 3 combinate de panificaţie şi întreprinderilor cooperative agricole. În 
cadrul concernelor se semnează contracte pe termen lung cu gospodăriile-producătoare 
de cereale pe baza cărora se întocmesc hărţi tehnologice. Conform acestor hărţi 
combinatele de panificaţie aprovizionează gospodăriile cu seminţe, combustibil, 
îngrăşăminte şi pesticide. În dependenţă de cheltuielile pentru cultivare şi strîngerea 
roadei, contractul, de asemenea, stipulează cotele în conformitate cu care recolta 
obţinută este distribuită. În anul de recoltă 2002 întreprinderile care au intrat în acest 
concern au predat la Fondul de stat mai mult de 90 mii tone de cereale.  
 
Ulterior (în anul 2004) a fost adoptat Programul de stat privind reorganizarea şi 
dezvoltarea a Complexului Agro-Industrial. A fost creată o comisie interdepartamentală 
pentru a evalua situaţia fiecărei gospodării (în regiune sînt în total 100). Care vor fi 
clasificate în trei categorii: pentru unii, cei de succes, datoriile vor fi îngheţate şi 
restructurate; pentru alţii, „posibili, nu fără speranţă”, datoriile vor fi anulate şi astfel le 
vor da posibilitatea de a se dezvolta; pentru a treia categorie, ei vor fi supuşi procedurii 
de faliment şi scoase spre vînzare la un preţ simbolic. Întreprinderile prelucrătoare 
agricole sînt incluse în programul privatizării – aceasta este mai întîi de toate fabricile 
de conserve şi întreprinderile industriei cărnii şi de lapte. Combinatele de panificaţie în 
program nu sînt incluse.  
 
Avînd în vedere faptul că RMN nu este recunoscută, iar experienţa acumulată în „ lupta 
pentru supravieţuire” a impus administraţia regiunii, pe întreaga perioadă de dezvoltare 
autonomă, să controleze şi să reglementeze dur problemele securităţii alimentare şi 
aprovizionării populaţiei cu produse alimentare, şi în primul rînd, cu pîine. Din această 

                                                 
18 Codul funciar al RMN, art. 36 
19 Regulamentul privind utilizarea efectivă (raţională) a pămînturilor cu destinaţie agricolă, 14.12.2000 
20 Legea cu privire la plata pentru pămînt, art.6 (у) 



 43

cauză structura gospodăriei agricole s-a schimbat considerabil – în direcţia producerii, 
în mare parte, a grîului de toamnă.  

Tabelul 23 
Transnistria: producerea culturilor cerealiere 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Culturi cerealiere – total 
 Suprafeţe de însămînţare, mii ha 96.9 83.7 86.7 83.0 91.3 
 Producţie totală, mii tone 246.8 171.7 134.2 194.4 201.8 
 Producţia medie, chintal/ha 25.5 20.5 15.5 23.5 22.1 
 din ele:      
Grîu de toamnă 
 Suprafeţe de însămînţare, mii ha 49.1 50.4 50.8 48.4 57.2 
 Producţie totală, mii tone 152.8 124.6 88.0 133.2 141.3 
 Producţia medie, chintal/ha 31.1 24.7 17.3 27.5 24.6 
Orz (de toamnă şi primăvară)  
 Suprafeţe de însămînţare, mii ha 26.3 20.5 19.3 16.0 21.1 
 Producţie totală, mii tone 55.1 32.2 22.4 36.5 42.4 
 Producţia medie, chintal/ha 21.0 15.7 12.3 22.7 20.1 
Porumb pentru seminţe 
 Suprafeţe de însămînţare, mii ha 17.2 8.5 12.6 12.5 8.0 
 Producţie totală, mii tone 33.7 11.0 19.2 16.7 12.7 
 Producţia medie, chintal/ha 19.6 13.0 15.2 13.4 16.0 

Sursa: Anuarul statistic al RMN. Tiraspol, 2003, p. 108-109 
 
În regiunea Transnistreană are loc un control dur de stat al preţurilor la cereale, făină 
şi produse de panificaţie. Prin regulamentul privind stabilirea preţurilor în RMN se 
prevede un mecanism de reglementare, modul de formare şi aplicare a preţurilor 
(tarifelor) la producţia de importanţă productiv-tehnică, produse agricole, medicamente 
şi produse cu destinaţie medicinală, produse petroliere şi cărbune, produ 
se de consum în masă, lucrări şi servicii, atît  produse pe teritoriul ţării, cît şi importate 
indiferent de sursa mijloacelor valutare, fie procurate în consignaţie, barter, fie 
procurate din alte mijloace, precum şi pentru producţia realizată în fondul necesităţilor 
de stat şi din fondul necesităţilor de stat. 
 
Există două modalităţi de reglementare a preţurilor: cele stabilite de către preşedintele 
RMN (preţurile pentru culturile cerealiere (grîu, secară, orz), inclusiv materialul 
semincier) şi cele stabilite de către ministere şi administraţiile oraşelor (raioanelor) – 
preţurile de livrare la făina pentru produsele de panificaţie, de asemenea, preţurile de 
livrare şi de vînzare cu amănuntul pentru pîine şi produsele de panificaţie. Controlul 
privind preţurile reglementate este efectuat de către comisia interdepartamentală pentru 
preţuri şi tarife şi Ministerul Economiei.  
 
Întregul sistem pare a fi prea birocratică. Astfel, în sistemul preţurilor reglementate 
funcţionează preţurile fixate, maxime şi cele declarative. Preţul reglementat este preţul 
care deviază de la nivelul de bază în conformitate cu regulile stabilite de către organele 
de stat. Preţul fixat este preţul reglementat de stat, care are o valoare fixate. Preţul 
maxim este preţul stabilit de organele puterii stat şi conducerea, preţul de realizare poate 
fi mai jos decît nivelul limită, dar nicidecum mai mare decît el. Preţul de cumpărare 
este preţul la care statul achiziţionează producţia pentru necesităţile statului, se 
formează de către comisia interdepartamentală. Preţurile de cumpărare sînt stabilite, de 
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regulă, mai mari decît preţul mediu pe piaţa internă (spre exemplu, la importul 
producţiei pentru necesităţile statului toate cheltuielile importatorului legate de 
achiziţionare atît în afara regiunii, cît şi pe teritoriul ei sunt acoperite din contul 
mijloacelor bugetului republican).  
 
Se consideră că menţinerea unor costuri relativ mici (care vor servi drept bază pentru 
reglementarea preţurilor la producţia proprie) la cereale, făina şi produsele de panificaţie 
este posibil prin  scutirea întreprinderilor agricole de la impozitului pe venit, iar pentru 
întreprinderile din sfera morăritului se va percepe un impozit de 3%. Mai mult decît 
atît,  întreprinderile care livrează combustibil şi materiale lubrifiante sînt scutite de 
accize şi taxe vamale.  
 
Prin decret sînt stabilite, de asemenea, limitele costurilor de producţie: 
• Făina pentru producerea pîinii – făina de grîu de calitate superioară şi calitatea I – 

10%, făina de calitatea II  - 5%, făina de secară cernută şi decorticată – 5%; 
• Pîine şi produsele de panificaţie – din făină de grîu de calitate superioară  - 15%, din 

făină de grîu de calitate I – 10%, din făină de grîu de calitatea II – 5%, din făină de 
secară cernută şi decorticată, şi din amestecuri – 5%, produsele de panificaţie – 25%. 

 
Adaosul comercial la pîinea comercializată şi la produsele de panificaţie este de 20%. 
Astfel, achiziţiile de stat pot fi estimate ca dotaţii indirecte ale statului, atît 
producătorilor locali de producţie agricolă, cît şi  importatorilor.  
 
Conform estimărilor Ministerului agriculturii al RMN necesitatea anuală a regiunii în 
cereale este de 60 mii tone.21 Pe parcursul ultimilor 5 ani, indiferent de condiţiile 
climaterice, acest minim Transnistria reuşea să-l obţină. Datorită şi reglementărilor de 
stat drastice, inclusiv achiziţiile anuale de stat ale producţiei agricole. Începînd cu anul 
1997 achiziţiile de stat au loc în baza finanţării prealabile prin intermediul eliberării 
creditelor tehnice pentru livrările de grîu alimentar.  
 
În anii nefavorabili pentru agricultură, cerinţele drastice privind achiziţiile de stat se 
completau şi de măsuri administrative. Spre exemplu, în anul 2000 prin Hotărîrea 
Guvernului „cu privire la achiziţiile de produse agricole şi produse alimentare pentru 
necesităţile statului în anul 2000” prevede inclusiv repartizarea pe raioane: asortimentul 
şi volumul achiziţionărilor de stat, inclusiv cereale alimentare în mărime de 60 mii tone, 
din care 90% - grîu alimentar.  
 
Achiziţiile de produse conform comenzilor de stat au loc în contul datoriilor 
întreprinderilor pentru împrumuturile contractate, şi din contul datoriilor creditelor 
tehnice şi materiale, eliberate în anii 1997-1999. Pe lîngă aceasta, în conformitate cu 
decretul Preşedintelui „privind măsurile adiţionale de limitare a exportului ilegal de  
cerealele şi produse cerealiere”, Ministerul securităţii naţionale şi Comitetul vamal de 
stat au organizat grupuri de lucru cu participarea grănicerilor şi serviciului vamal pe 
perioada colectării recoltei  cu scopul de a nu permite „scoaterea ilegală” a cerealelor şi 
produselor cerealiere în afara Transnistriei. Cu toate acestea, în caz de necesitate, o 
parte din tehnica necesară pentru lucrările de colectare a fost contractată de pe malul 
drept a Moldovei. 
 
În anul 2003, începînd cu luna mai, cînd problema asigurării Transnistriei cu cereale a 
fost examinată de către Sovietul Suprem, a fost iniţiată semnarea contractelor de 

                                                 
21 Olvia-press, 25.06.2002 
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cumpărare a grîului alimentar de peste hotare. Au fost încheiate contracte pentru 
importul a 35 mii tone de grîu alimentar din Rusia (regiunile Briansk, Kursk şi 
Belgorod), din ţările Baltice, Bielorus şi Kazahstan. Achiziţionările se efectuau din 
contul mijloacelor bugetului de stat, iar livrările cerealelor au început din luna august a 
anului 2003. Resursele proprii (recolta anului 2003) au fost mici – 16.4 mii tone de grîu.  
 
Deşi autorităţile Transnistrene au adoptat măsuri administrative, la fel ca şi în Moldova, 
în ultimii ani s-a evidenţiat o tendinţă permanentă de majorare a preţului la pîine. 
Trebuie de menţionat că pe parcursul unei perioade îndelungate de timp ca rezultat al 
reglementării a preţurilor la cereale şi făină pentru producerea pîinii procurate pentru 
necesităţile statului şi reglementarea preţurilor la vînzarea cu amănuntul a pîinii şi 
produselor de panificaţie, în Transnistria practic pînă la mijlocul anului 2001 se 
menţineau preţuri fixe la pîine (în comparaţie cu preţurile la pîine din Moldova şi zona 
limitrofă a Ucrainei). Preţul pîinii produsă din făină din fondul statului era de circa 1.5 
lei, iar preţul aşa numitei „pîine comerciale” de 3.0 lei.  
 
În scopul „preîntîmpinării exportului de pîine” în afara Transnistriei în anii 1998-2000 
reglementarea preţurilor la pîine „era însoţită” de introducerea unor limite la procurarea: 
nu mai mult de 2 kg de pîine şi 0.5 kg de produse de panificaţie pe cap de locuitor cu 
prezentarea paşaportului care atesta viza de reşedinţă, şi alte măsuri ale controlului 
vamal. Dar după stabilizarea preţurilor către finele anului 2001 (preţul mediu a 1 kg de 
pîine – circa 3 lei) aceste măsuri administrative au fost sistate. 
Deşi în februarie 2003 se cristalizaseră situaţia că este o utopie să mizezi pe propria 
recoltă,  preţurile la pîine au rămas neschimbate pînă în luna iunie a anului 2003, apoi la  
20.06.2003 a avut loc prima scumpire a pîinii în regiune. În dependenţă de cerere şi tip, 
preţurile s-au majorat diferenţiat: franzelele s-au scumpit cu 23%, pîinea de calitatea I – 
cu 13% şi pîinea din făina de calitate I sau II – cu 7%. În iulie pîinea iarăşi s-a scumpit  
- în mediu cu 11% faţă de preţurile din iunie şi cu 27% faţă de preţurile stabilite la 
începutul anului 2003. Reglementarea preţurilor la pîine se răsfrînge doar asupra acelei 
pîini care este produsă din fondurile de stat. În ceea ce priveşte producătorii particulari 
de produse de panificaţie, lor li s-a permis să stabilească independent şi nivelul 
rentabilităţii, şi preţul la producţia lor.22 Un salt atît de brusc al preţurilor la pîine a dus 
la creşterea cererii pentru făină din partea populaţiei de la oraşe şi sate.  
 
Pentru a nivela diferenţa dintre preţurile la pîine în diferite zone ale Transnistriei şi  a 
asigura cu pîine „de stat” toate raioanele, rezervele de stat de făină sînt depozitate la 
combinatele de panificaţie din Bender, Tiraspol şi Rîbniţa. Restul raioanelor 
Transnistriei sînt racordate la una din aceste întreprinderi.  
 
Estimînd posibilitatea ulterioară de scumpire a pîinii, ministerul economiei consideră că 
„preţurile la pîine în Transnistria nu se vor majora, chiar dacă preţul pentru 1 tone de 
grîu va creşte pînă la 150 dolari”23. Dar preţul s-a majorat pînă la 200 dolari SUA. Ca 
urmare, o nouă scumpire a pîinii a avut loc în noiembrie  în urma căreia preţul mediu la 
pîine era de 5 lei (cea mai ieftină pîine în Tiraspol este de 4 lei, iar cea mai scumpă în 
Rîbniţa de 6 lei). După părerea administraţiei regiunii, preţurile la pîine şi produsele de 
panificaţie în Transnistria „aproape s-au stabilizat”, iar rezervele de stat de cereale şi 
făină actualmente ar trebui să ajungă pentru a asigura în mod normal populaţia cu pîine 
şi produse de panificaţie pe parcursul a 7 luni, adică pînă la noua recoltă.  

                                                 
22 Olvia-press 18.06.2003 
23 Olvia-press 04.06.2003 
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5. Majorarea preţurilor la pîine şi impactul asupra păturilor sărace  
 
Dacă este să evaluăm securitatea alimentară ca situaţie a sistemei economice a ţării în 
care este asigurat stabil accesul (fizic şi economic) a fiecărui cetăţean la colectarea 
minimă a produselor alimentare, luînd în consideraţie faptul că în Republica Moldova 
conform estimărilor Ministerului economiei şi PNUD-Moldova (Unităţii de 
monitorizare a sărăciei şi politicii)24 40.4% din populaţie se află în afara liniei sărăciei, 
inclusiv 26.2% în afara liniei limite a sărăciei şi aceasta înseamnă aflarea lor în regimul 
supravieţuirii biologice, atunci devine clar că o aşa sistemă economică în ţară nu  există. 
 
 Păturile nevoiaşe utilizează partea cea mai mare a veniturilor sale pentru a procura 
produse alimentare. Conform cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (DSS), 40,4% a 
populaţiei se află sub pragul sărăciei, inclusiv 26,2% - sub pragul sărăciei extreme; 
grupurile sociale, care sunt în măsură mai mare supuse riscului la creşterea preţurilor 
la pâine: familiile cu mulţi copii; familii incomplete şi părinţi singuri; familiile unde 
părinţii sunt şomeri; unele categorii de pensionari. Aceste grupuri sociale în comparaţie 
cu toată populaţia se află în starea cea mai proastă în ceea ce priveşte veniturile lor, 
consumul şi alimentarea. Dar anume această parte a populaţiei care trăieşte în afara 
limitei sărăciei mai întîi de toate suferă de orice majorare a preţurilor la produsele 
alimentare şi servicii care intră în coşul minim de consum, la fel suferă şi din cauza 
inflaţiei. Deşi în ultimul timp se observă o tendinţă de reducere a cheltuielilor pentru 
alimentaţie în cadrul venitului total disponibil al populaţiei Republicii Moldova: de la 
69% (trimestrul IV, 1999) până la 57% (trimestrul IV, 2003), 20% din populaţia mai 
nevoiaşă a consumat 60% din venitului disponibil în anul 2003 pentru procurarea 
produselor alimentare.  
 
Şi aceasta este normal pentru că necesitatea de produse alimentare este fundamentală 
pentru existenţa omului. Avînd în vedere aceasta, aproape toate abordările practice 
pentru determinarea liniei sărăciei sînt legate de necesităţile alimentare. În raţionul 
alimentar al săracilor o parte destul de mare o ocupă grupa „pîine şi produsele de 
panificaţie” la consumul redus al cărnii, peştelui, ouălor şi laptelui. Conform normelor  
FAO pentru ţările cu o climă caldă se prevede 2100 calorii, în timp ce consumul de 
facto în Moldova este de circa 1800 calorii, iar circa 10% din populaţia ţării conform 
estimărilor PNUD consumă mai puţin de 1500 calorii, fapt ce este calificat de FAO ca 
„malnutriţie”.  
 
Coşul minim de consum în anul 2003 s-a majorat cu 19,5%; nivelul inflaţiei a constituit 
15,7%. În comparaţie cu creşterea preţurilor la produsele şi serviciile ne-alimentare, 
preţurile la produsele alimentare au crescut într-o măsură mai mare. Asemenea situaţie 
este determinată în mare parte de creşterea preţurilor la pâine – în medie pe an aceste 
preţuri au crescut cu 15,5%, iar către sfârşitul anului (decembrie 2002) au atins o 
creştere de 39,8%. Ca rezultat, dacă în anul 1995 venitul mediu lunar pe cap de locuitor 
permitea procurarea a 65.4 kg de pîine de grîu, apoi în anul 2000 – 43.9 kg, iar în anul 
2003 – deja mai puţin de 40.0 kg. Respectiv, conform datelor DSS, în această perioadă 
volumul vînzărilor de pîine şi produsele de panificaţie pe cap de locuitor s-a micşorat de 
trei ori.25 

 

 

                                                 
24 Strategia de creştere economică şi reducere a sărăciei (2004-2006), Guvernul RM, 2003, p. 13 
25 Anuar statistic al Republicii Moldova, DSS, 2002, p.468 
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Graficul 9 
Dinamica preţurilor în anii 2000 – 2003  
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Sursa: Annual Price Bulletins for 1999-2002, Monthly Price Bulletins for 2003, CISR calculations 
 
După cum se deve în graficul 10, Într-o măsură mai mare a suferit de pe urma creşterii 
preţurilor la pâine grupul care se referă la cele 2 quintile a celor mai nevoiaşe persoane, 
în raţia cărora cota produselor de panificaţie este deosebit de înaltă. Şi, mai întâi de 
toate – aceasta este populaţia care locuieşte în oraşele mici. 
 

Graficul 10 
Consumul de pîine în mediu pe lună în anii 1999-2003 
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Sursa: DSS, studierea bugetelor gospodăriilor private 
 
Scumpirea pâinii în trimestrul IV al anului 2003 a influenţat în mare parte reducerea 
consumului de pâine de către populaţia mai nevoiaşă din regiunile rurale (1 quintilă), 
ceea ce este o demonstraţie indirectă a faptului că sistemul existent de protecţie socială 
nu a funcţionat pe deplin în cazul dat, iar „pâinea socială” ieftină se consumă nu 
numai de către cei pentru care se menţine acest preţ redus.  
 
Conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice, tendinţa care s-a profilat în 
2001-2002 către reducerea cotei consumului de pâine, făină, cereale şi alte produse în 
volumul total al cheltuielilor pentru alimentaţie ale gospodăriilor, nu a avut loc. În 
acelaşi timp cheltuielile nominale pentru alimentaţie au crescut, iar consumul per capita 
al acestor produse s-a redus.  
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Graficul 11 
 

Dinamica cheltuielilor medii lunare pe alimentaţie în anii 1999-2003  
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Sursa: DSS, Studierea bugetelor gospodăriilor private, CISR  
 
Luând în consideraţie nivelul relativ de redus al comercializării producţiei agricole 
influenţa pe care o are creşterea preţurilor la pâine asupra celor nevoiaşi se diferenţiază 
în dependenţă de poziţia lor pe piaţa alimentară. Astfel, în conformitate cu cercetarea 
bugetelor gospodăriilor casnice (2003), în oraşele Moldovei 92,8% din veniturilor 
populaţiei se constituie din venituri băneşti, în timp ce în regiunile rurale 50,7% a 
veniturilor parvin din munca în sectorul agricol. Acestea fiind luate în consideraţie, 
după majorarea preţurilor la pâine, populaţia din oraşele mici se află într-o situaţie mai 
dificilă, aceste gospodării având doar 20,0% din veniturile sale din activitatea în 
sectorul agricol, şi aceasta înseamnă că nu funcţionează mecanismul auto-asigurării cu 
produse alimentare, rata şomajului este considerabilă, veniturile sunt mai mici, iar 
preţurile la pâine sunt mai mari decât în municipiul Chişinău, Bălţi sau în regiunile 
rurale.  
 
În regiunile rurale, conform studiului sociologic din 302 sate, o mare parte a populaţiei 
dispune de rezerve de grâu şi porumb. Acest fapt se confirmă şi de datele cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice; astfel, în trimestrul IV 2003, când de fapt a avut loc 
scumpirea pâinii şi a altor produse de panificaţie, preţul făinii de grâu din producţia 
proprie pe cap de familie, chiar şi pentru populaţia cea mai săracă (1 quintilă), era 
practic egal cu cheltuielile pentru procurarea ei. De aceea, chiar şi după majorarea 
preţurilor la pâine situaţia pe termen scurt a populaţiei din regiunile rurale în majoritatea 
cazurilor va fi relativ stabilă, în timp ce în oraşe, în special în oraşele mici, situaţia 
grupurilor de risc va fi aproape critică.  
 
Securitatea alimentară pentru cele mai nevoiaşe pături ale populaţiei se poate corecta pe 
seama resurselor, ce parvin din afara ţării, inclusiv ajutor umanitar alimentar. Dar 
pentru aceasta este necesar de un serviciu social funcţionabil  al ajutorului alimentar 
pentru aceste categorii ale populaţiei. Din cauza lipsei unei astfel de sistem în republică 
ajutorul alimentar umanitar nu ajunge la păturile nevoiaşe. În lipsa transparenţei la 
distribuirea ajutorului umanitar alimentar, aceasta nu întotdeauna ajunge la păturile cu 
adevărat nevoiaşe ale populaţiei. În afară de aceasta, modul de distribuire a fluxurilor de 
ajutor umanitar alimentar, la momentul actual, se realizează astfel, încât majoritatea 
ajutoarelor se concentrează în municipiul Chişinău.  
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Populaţia municipiului Chişinău, cu toată importanţa social-politică de oraş capitală, din 
punct de vedere economic, în baza veniturilor, nu reprezintă contingentul populaţiei 
celei mai nevoiaşe din ţară. De aceea, decizia administrativă privind producerea de către 
„Franzeluţa” S.A. (nu mai puţin de 1/3 din producţia sa) a „pâinii ieftine” şi 
comercializarea în capitală la preţuri mai ieftine decât cele stabilite pe piaţă – este mai 
curând o reacţie paternalistă a autorităţilor la creşterea preţurilor din noiembrie 2003. 
Consecinţele economice ale unei asemenea decizii sunt doar distrugătoare pentru 
„Franzeluţa” S.A. pierderi în sumă de 12 mil. lei în a doua jumătate a anului 2003 şi 
datorii faţă de creditorii şi furnizorii  în sumă de 70 mil. lei (la 1.01.2004). Se estimează 
că pierderile ar putea constitui circa 50 mil. lei. Astfel, încercarea limitării 
administrative a preţurilor la pîine (limitele bugetare nu permit introducerea dotaţiilor) 
nu au favorizat asigurarea populaţiei sărace cu pîine la un preţ relativ accesibil şi au 
creat condiţii reale pentru agravarea situaţiei în viitorul apropiat.  
 
Cum poate Statul să acorde susţinere păturilor nevoiaşe în timp ce preţurile la pâine 
cresc? Din experienţa altor ţări pot fi menţionate următoarele măsuri de reglementare a 
unor situaţii similare: subvenţii generale la produse alimentare, politica distribuirii 
produselor alimentare, structura consumului alimentar, cartele pentru produse 
alimentare şi scheme de aprovizionare suplimentară. Asemenea măsuri pot fi utilizate 
atât pentru sporirea veniturilor reale ale beneficiarilor direcţi ai acestor ajutoare, cât şi 
asigurarea susţinerii celor săraci contra reducerii veniturilor lor reale.  
 
O direcţionare mai eficientă a asistenţei de stat pentru păturile sărace ale populaţiei este 
posibilă atunci cînd Guvernul ştie unde locuiesc săracii sau care grupuri sociale cel mai 
mult necesită ajutorul statului. În condiţiile Moldovei, unde nu există regiuni în care 
problema alimentară ar fi clar delimitată, soluţia, din câte se pare, trebuie de căutat prin 
introducerea temporară (până la noua recoltă) a compensaţiilor nominative pentru 
păturile vulnerabile. În legătura cu creşterea preţurilor la pâine Guvernul a creat 
(19.11.2003) „un grup de lucru special pentru elaborarea măsurilor pentru protecţia 
persoanelor cu venituri reduse”, iar despre măsurile propuse de acesta nu există 
declaraţii oficiale. Dacă decizia din noiembrie privind „pâinea ieftină” se evaluează în 
baza a trei criterii: „acoperirea” (numărul de persoane sărace care primesc „pâine 
ieftină”) „orientarea” (cota „pâinii ieftine” care ajunge anume la cei săraci) şi 
„eficacitatea” (cota cheltuielilor la procurarea „pâinii ieftine” în cheltuielile totale ale 
gospodăriilor nevoiaşe), atunci se poate ajunge la concluzia că producţia acestui tip de 
pâine, mai ales în cantităţi limitate, cu toate ca are o rezonanţă socială pozitivă totuşi nu 
soluţionează în măsură deplină problema pâinii pentru grupurile vulnerabile ale 
societăţii.  
 
Iar în cazul în care, din anumite motive, nu se va lua decizia de a acorda compensaţii 
nominative la pâine pentru persoanele nevoiaşe, iar practica producţiei „pâinii sociale” 
se va menţine în continuare, atunci ar fi fost rezonabil cel puţin de a „intensifica 
sistemul de orientare a acestor compensaţii” către: а) grupurile de risc – familiile cu 
muţi copii, persoanele în vârstă şi invalizii (pe cupoane, emise de către structurile 
regionale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale); b) instituţiile specializare – 
medico-sociale, militare, penitenciare etc.  
 
Securitatea alimentară poate şi trebuie să fie asigurată nu numai prin eforturile 
structurilor de stat. Sectorul privat, generator a peste 70% din PIB şi care domină piaţa 
grâului, făinii şi pâinii, de asemenea, trebuie sa participe la sporirea resurselor şi 
stabilizarea preţurilor la grâul alimentar, făină şi pâine. Pentru aceasta, statul, trecând 
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peste acţiunile speculatorii, trebuie să susţină mediul concurenţial adecvat pieţei atât la 
producţia şi comerţul intern cât şi la realizarea operaţiunilor comerciale externe.  
 

Concluzii şi recomandări 
 
Situaţia, creată în Moldova în legătură cu recolta proastă de grâu din anul 2003, şi care a 
pus în pericol securitatea alimentară a ţării, a fost cauzată de un şir de factori obiectivi şi 
subiectivi. Factorii obiectivi – combinarea condiţiilor climaterice nefavorabile (îngheţul 
unei părţi considerabile a semănăturilor de toamnă, seceta din primăvară şi prima 
decadă a verii), şi procesul nefinalizat de reformare a sectorului agrar în baza economiei 
de piaţă. Factorii subiectivi s-au manifestat prin lipsa de operativitate şi coordonarea 
insuficientă a acţiunilor stucturilor de stat şi mediului de afaceri ai căror menire este să 
prognozeze apariţia situaţiilor de criză şi să preîntâmpine consecinţele lor negative.  
 
Republica Moldova face parte, tradiţional, din ţările care îşi asigură necesităţile de grâu 
alimentar în baza producţiei interne. Chiar şi în perioada de tranziţie, de la economia 
planificată la economia de piaţă, perioadă ce s-a caracterizat prin depresia sectorului 
agrar, Moldova producea anual circa 1,0 milion tone de grâu, inclusiv în anii 1991-1995 
- 1062,2 mii tone şi în anii 1996-2002 - 951,8 mii tone în mediu pe an. Mai mult decât 
atât, anume în această perioadă grâul, inclusiv grâul alimentar a devenit un articol 
important în exporturile Moldovei. Importul grâului alimentar şi a făinii de categorie 
superioară se realiza în această perioadă în volum limitat, în mare parte pentru a 
îmbunătăţi calitatea pâinii.  
 
În anul 2003 producţia totală de grâu alimentar colectat în Moldova a constituit 101,5 
mii tone, pentru fondul semincer fiind necesar 50-80 mii tone iar pentru consum fiind 
necesar circa 400,0 mii tone. Pentru prima dată în jumătate de secol a apărut necesitatea 
importării considerabile de grâu şi făină. Situaţia s-a agravat şi din cauza situaţiei pe 
pieţa mondială a grâului în anul comercial 2003/2004 – scăderea producţiei de grâu, a 
volumul vânzărilor şi a rezervelor. Multe dintre ţările din Europa au suferit pierderi ale 
recoltei de grâu datorită secetei, inclusiv România şi Ukraina. Începând cu primăvara 
anului 2003 preţurile la grâu şi făină pe pieţele externe au început sa crească rapid, 
dublându-se pe parcursul anului.  
 
Depăşirea pericolului securităţii alimentare a ţării a necesitat intervenţia statului prin 
intermediul acţiunilor legislative, economice şi administrative. Analiza acestor acţiuni – 
în contextul situaţiei critice din anul 2003, şi din experienţa perioadei de tranziţie per 
total, ne permit să facem unele generalizări şi recomandări. 
 
1. Baza legislativă, structurile instituţionale şi mecanismele economice pentru 

asigurarea securităţii alimentare în Republica Moldova nu sunt constituite într-un 
sistem unic. Faptul că sunt incomplete şi ne-coordonate o denotă şi situaţia care s-a 
creat în anul 2003, manifestându-se prin insuficienţa rezervelor de stat de grâu, lipsa 
unui fond pentru intervenţii, incapacitatea monitorizării situaţiei pe pieţele externe, 
operativitate insuficientă din partea structurilor de stat pentru modificarea aplicării 
taxelor la importul grâului şi făinii, reglementarea de stat a preţurilor la pâine, 
inclusiv acordarea compensaţiilor băneşti şi umanitare celor mai nevoiaşe segmente 
ale populaţiei.  

 
2. Acţiunile organelor de stat în situaţia de criză a anului 2003 nu au avut un caracter 

de prevenire şi nu au fost optime din punct de vedere economic. În acelaşi timp, 



 51

majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, inclusiv România şi Ucraina, au 
întreprins din primăvara anului 2003 măsuri de prevenire a crizei: au interzis 
exportul şi au introdus unele facilităţi vamale la importul grâului alimentar şi făinii, 
au realizat achiziţii considerabile de grâu pe piaţa externă, au utilizat resursele 
fondului de grâu pentru intervenţii pentru stabilizarea preţurilor la pâine. Acţiuni 
constructive au fost întreprinse de către structurile de stat ale Republicii Moldova 
pentru a atrage grâu în ţară în calitate de ajutor umanitar (din Rusia, Kazahstan şi 
China) doar la mijlocul anului, iar măsurile pentru stimularea importului de grâu 
(scutirea de TVA) au început să fie implementate doar începând cu luna august 
2003, în condiţiile când preţurile la grâu erau în creştere pe toate pieţele regionale şi 
mondiale, iar ţările exportatoare au introdus restricţii vamale şi administrative la 
exportul grâului (Rusia şi Cazahstan, principalii exportatori potenţiali de grâu pentru 
Moldova).  
 
În rezultat, nu s-a reuşit în deplină măsură, să se realizeze scopurile prevăzute de 
Legea nr. 356-XV din 31 iulie 2003 încluzând dispoziţii privind scutirea de TVA a 
importurilor de grâu pentru perioada august-decembrie 2003 – de a importa în ţară 
circa 300 mii tone de grâu alimentar şi de a preveni creşterea preţurilor interne la 
pâine. Efectul pozitiv al extinderii facilităţilor (Legea nr. 568-XV din 25 decembrie 
2003) – scutirea de plata TVA şi impozitelor vamale a importurilor de grâu 
alimentar şi furajer, orzului furajer şi făinii de grâu până la 1 iulie 2004 – este limitat 
din cauza majorării continue a preţurilor la grâu pe pieţele regionale şi mondiale, 
ceea ce reduce substanţial profitabilitatea importului de grâu în Moldova. 
 

3. Reacţia inadecvată a structurilor de stat la apariţia şi intensificarea pe parcursul 
anului 2003 a „crizei de pâine” a avut drept rezultat monitorizarea insuficientă a 
pieţei regionale a grâului, lipsa resurselor de grâu şi făină suficiente pentru a 
interveni pe piaţă în situaţia majorării preţurilor, lipsa metodelor adecvate de 
protecţie socială a păturilor nevoiaşe ale populaţiei. Situaţia de criză s-a accentuat 
şi din cauza utilizării incomplete a mecanismelor de piaţă şi concurenţă, precum şi 
supraestimarea impactului măsurilor administrative pentru soluţionarea „crizei 
pâinii”, ceea s-a răsfrânt negativ asupra situaţiei mediului de afaceri atât pe piaţa 
grâului cît şi în industria de panificaţie.  

 
4. În baza experienţei din anul 2003, este rezonabil nu numai de a evalua critic situaţia 

reală a lucrurilor dar şi de definitiva lista şi ordinea de implementare a măsurilor pe 
termen scurt şi mediu în scopul asigurării securităţii alimentare.  
 
Măsurile „imediate” care trebuie întreprinse, sunt în esenţa măsuri social-
orientative, inclusiv următoarele: 

a) de introdus temporar, până la 1 iulie 2004, compensaţii pentru pâine pentru 
un şir de categorii ale populaţiei cu venituri mici (persoane în vârstă, familii 
cu mulţi copii, invalizi). Mijloacele financiare pentru realizarea acestor 
măsuri pot fi contractate din granturile acordate de organizaţiile 
internaţionale cât şi prin stoparea producţiei „tipurilor ieftine” de pâine, 
acţiune care nu este cu preponderenţă orientată către păturile nevoiaşe;  

b) de a face operaţional înainte de termenul stabilit (1.04.2004) fondul special 
de asigurare socială, prevăzut în buget pentru indexarea pensiilor; 

c) de a stabili proporţional cu creşterea preţurilor la pâine un supliment la 
salariu minim al angajaţilor de stat, lucrătorilor din sfera ocrotirii sănătăţii, 
educaţie, cultură şi de a recomanda structurilor private să introducă un 
supliment analog la salariul angajaţilor săi. De a introduce pentru studenţii 
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instituţiilor superioare şi medii de învăţământ suplimente la bursă 
proporţional creşterii preţurilor la pâine.  

 
În paralele, în sfera industrială are fi rezonabil:  

a) de a studia pe cât de rezonabil din punct de vedere economic este păstrarea 
poziţiei de monopol a „Franzeluţa” S.A. pe piaţa pâinii sau separarea 
acesteia în 3-4 întreprinderi concurente; 

b) de a stimula producătorii de pâine şi produse de panificaţie prin normative 
ridicate de rentabilitate pentru producţia tipurilor mai ieftine de produse; 

c) de a activiza sistemul de achiziţionare a grâului de la fermieri şi gospodării 
ţărăneşti, utilizând pentru aceasta mecanismul achiziţiilor de grâu de câtre 
Guvern în baza gajului. Deoarece către luna martie-aprilie gospodăriile vor 
avea nevoie de bani pentru lucrările de primăvară, iar statul are nevoie de 
grâu, în baza experienţei altor state poate fi utilizată schema: se semnează un 
acord multilateral cu participarea unui agent de stat (Agenţia Naţională 
pentru resursele materiale „Moldresurse”), companie de asigurări, banca şi 
întreprinderea sau fermierul care primesc creditul lăsând grâul drept gaj, dar 
rămânând stăpânul grâului şi având posibilitatea să-l răscumpere în orice 
moment şi să-l vândă din nou la preţ mai mare. 

 
5. Urmărind interesele strategice pe termen lung, sarcina actuală este de a elabora un 

program de securitate alimentară pe termen mediu (5-7 ani), având o bază ştiinţifică, 
acceptabilă din punct de vedere practic pentru stat şi care va include componentele 
enumerate mai jos:  

 
a) Perfecţionarea legislaţiei şi a mecanismelor de reglementare a relaţiilor pe 

piaţa cerealelor. Mai întâi de toate, şi în baza experienţei altor ţări, este 
rezonabil de a adopta legea „privind cerealele şi piaţa cerealelor”, ce sa va 
orienta asupra creării condiţiilor legislative, economice şi organizaţionale 
pentru producerea competitivă şi pentru piaţa de cereale, ce va asigura 
necesităţile interne ale ţării în grâu alimentar, semincer şi furajer, precum şi 
exportul grâului. Momentele-cheie ale legii vor fi: subiecţii pieţei cerealelor; 
susţinerea de către stat a producerii şi prelucrării cerealelor; formarea şi 
utilizarea resurselor de cereale; controlul calităţii cerealelor; păstrarea 
cerealelor; organizarea achiziţionării cerealelor pentru rezerva de stat; fondul 
pentru intervenţii pentru stabilizarea preţurilor; operaţiunile de export-import 
ale cerealelor.  
Conceptual această lege trebuie să contribuie la depăşirea tendinţei negative 
a ultimului deceniu, când asigurarea ţării cu cereale se realizează, în mare 
parte, pe contul lărgirii permanente a suprafeţelor ocupate de culturile 
cerealiere pe fonul reducerii recoltei la hectar. Pe termen lung, o asemenea 
abordare extensivă a dezvoltării ramurii nu va creea condiţii sigure de 
aprovizionare a ţării cu pâine.  

 
b) Formarea fondurilor rezervei de stat. Experienţa anilor 70-90 arată că în 

condiţiile Moldovei volumul optim al fondului rezervei de stat este 45-50 
mii tone. În realitate, însă, în ultimii ani această rezervă a fost cu mult mai 
mică: la 1.01.2003 rezerva de stat de grâu a constituit 18,0 mii tone; la 
1.01.2004 - 16,0 mii tone. Din experienţa altor ţări, în Moldova, de 
asemenea, este rezonabil crearea unui fond de grâu pentru intervenţii, care ar 
fi destinat pentru realizarea intervenţiilor comerciale ale statului pe piaţa 
grâului şi pentru menţinerea stabilităţii preţurilor. Propunerile multiple ale 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind crearea unui 
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asemenea fond nu au fost susţinute de câtre Ministerul Finanţelor „din cauza 
lipsei de mijloace în bugetul de stat pentru aceste scopuri”.  

 
6. Dezvoltarea pieţei cerealelor trebuie să asigure luarea în consideraţie a tuturor 

subiecţilor principali al acestei pieţe: producătorii de cereale, subiecţii ce stochează 
cerealele, care achiziţionează cereale pentru acoperirea necesităţilor statului şi cei 
responsabili pentru realizarea operaţiunilor de intervenţie, burse de mărfuri. Pentru 
dezvoltarea durabilă a pieţei cerealelor este necesar de întreprins următoarele 
acţiuni:  

a) Să se studieze câte de rezonabil este crearea unui holding de stat, care să 
deţină pachetul de acţiuni de proprietate a statului la întreprinderile de 
ramură. Sarcina principală a holdingului trebuie sa fie pregătirea, suplinirea 
şi reînnoirea rezervelor de stat de grâu. În acelaşi timp, este necesar de a 
elabora şi un mecanism pentru utilizarea acestor rezerve – cine şi la ce 
preţuri va primi „cerealele din rezerva de stat”; 

b) Este necesar de a monitoriza şi certifica elevatoarele, de a elabora un 
regulament privind eliberarea certificatului de stocare – document care 
garantează integritatea grâului care aparţine unui fermier aparte sau unei 
întreprinderi. Certificatele de stocare trebuie să devină un document de gaj, 
care va simplifica accesul producătorilor agricoli la creditele bancare pe 
termen scurt; de asemenea, este necesar de a reglementa cu Banca Naţională 
a Moldovei şi băncile comerciale aspectele legate de evaluarea gajului. În 
vederea „aprobării” unui asemenea mecanism de creditare (conform 
experienţei Ucrainei şi Cazahstanului) un real suport ar putea fi acordat 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin deschiderea unei 
linii de creditare specializate în cadrul uneia dintre băncile comerciale ale 
Moldovei; 

c) Perfecţionarea standardelor serviciilor financiare – credite băneşti şi 
tehnice, garantarea creditelor, dezvoltarea activităţii bursiere şi utilizarea 
contractelor futures; 

d) Crearea şi dezvoltarea unui serviciu informaţional ale pieţei cerealiere cu 
scopul informării permanente a participanţilor despre cerere, preţuri şi oferte 
pe piaţa internă şi internaţională a grâului, regulile de încheiere a 
contractelor, organizarea negocierilor şi târgurilor; 

e) Utilizarea preţurilor de susţinere stabilite de către stat. Acestea trebuie să 
acopere cheltuielile medii pe unitate de producţie a producătorului şi să 
asigure un minim de venit. La comercializarea cerealelor la preţuri mai joase 
de acest nivel statul va achita producătorului diferenţa respectivă; 

f) Dezvoltarea sistemului de stocare şi prelucrare a cerealelor în bază de lohn, 
şi a reţelei teritoriale de puncte de achiziţionare a cerealelor de la gospodării 
ţărăneşti şi populaţie. 

 
7. Este rezonabil de deschis în cadrul uneia dintre băncile comerciale (Moldova-

Agroindbank”? „Banca Socială”), cu susţinerea Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare a unei linii de creditare specializate pentru finanţarea 
achiziţiilor de cereale în gaj de către elevatoare în cadrul cărora statul are o cotă 
parte. Concomitent, trebuie să fie implementat sistemul de asigurare obligatorie a 
grâului gajat, primit spre păstrare de la populaţie şi întreprinderi-producătoare.  

 
8. În contextul aspiraţiilor Republicii Moldova pentru integrare europeană, 

armonizarea legislaţiei şi acţiunile Guvernului referitor la securitatea alimentară a 
ţării trebuie să fie ghidate reieşind din practica Uniunii Europene. Experienţa UE, 
acumulată în rezultatul definitivării politici agrare unice (Common Agricultural 
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Policy), demonstrează necesitatea unei abordări sistemice a sectorului agricol al 
ţării în ceea ce priveşte obiectivele şi metodele de realizare a acestora prin 
intermediul mecanismului de liberalizare a pieţei, politicii fiscale şi tarifare 
respective, acordarea subvenţiilor şi compensarea pierderilor.  

 
De acea, în procesul de elaborare şi implementare a Planului de Acţiuni UE – RM 
pentru 2004-2006 (Action Plan EU-Moldova 2004-2006) ar fi rezonabil de prevăzut o 
perfecţionare a bazei legislative, formelor şi metodelor de dezvoltare a pieţei cerealelor 
în Republica Moldova care ar lua în consideraţie şi regulile şi procedurile ce 
reglementează piaţa cerealelor din UE, în special Regulamentul Consiliului (UE) nr. 
1784/2003 (Council Regulation (EC) on the Common Organization of the Market in 
Cereals) din 29 Septembrie 2003, ce intră în vigoare din anul comercial 2004/2005. 
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