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Prin prezenta, Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform şi Asociaţia 
Producătorilor de Fructe din Moldova Vă informează despre situaţia creată în domeniul achiziţiei 
merelor pentru procesare, acestea constituind circa 70% din totalul fructelor procesate în 
Moldova.  

Asociaţia Producătorilor de Fructe din Moldova şi Federaţia Naţională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform au evaluat situaţia actuală pe piaţa sucului concentrat şi a recoltelor de 
mere aşteptate în anul 2010. Această analiză se bazează pe cercetări de piaţă şi informaţiile 
oferite de membrii asociaţiei Producătorilor de Fructe din Moldova. 

 

Concluziile sunt următoarele: 

1. Datorită condiţiilor climaterice specifice anului 2010, recolta de fructe, în special de mere, 
va fi în scădere cu aproximativ 10% faţă de anul precedent (în Polonia – cu 15%). 

2. Ponderea merelor destinate prelucrării în 2010 se preconizează să fie de 40-45% din 
recolta obţinută, în creştere faţă de 2009, datorită condiţiilor climaterice şi va constitui cca. 
170 mii tone. 

3. Preţul de cost al merelor din recolta 2010 se aşteaptă la nivel de 1.4 lei/kg pentru soiurile 
de vară, şi 1.8 lei/kg pentru soiurile de toamnă, din care numai operaţiunile de recoltare 
variază în limitele de 0.45 lei/kg în regiunea de nord şi 0.42 lei/kg în regiunea centru. 

4. Producătorii de mere moldoveni sunt discriminaţi în raport cu colegii lor din Ucraina şi 
România, deoarece preţul de achiziţie a merelor pentru prelucrare oferit de întreprinderile 
de procesare din Moldova constituie 450 lei/tona (28,2 Euro), cu mult mai jos decât cel 
oferit de fabricile de procesare amplasate în raza de 100 km de la frontiera 
moldovenească (în România - 50 Euro/tona, iar Ucraina - 44 Euro/tona). 

5. Conform estimărilor Federaţiei AGROinform, în anul 2009, preţurile mici de achiziţie a 
merelor pentru prelucrare nu acopereau nici costurile operaţiunilor de recoltare, cauzând 
astfel ne-recoltarea a cca. 30 mii tone de fructe, În 2010, această cantitate va creşte, în 
caz că preţurile de achiziţie rămân la nivel de 450 lei/tona. 

6. Preţurile sucului concentrat de mere pe piaţa mondială s-a stabilit la nivel de 800 
Euro/tona şi se aşteaptă o creştere cu cca. 10% până la sfârşitul anului. 
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7. În anul 2010, raportul dintre preţul de desfacere a unei tone de suc concentrat de mere şi 
preţul de achiziţie a 1 tonă de mere constituie 1 la 28,4, iar în 2009, acest raport a 
constituit 1 la 20,4. 

Ţinând cont de cele menţionate, considerăm că preţul minim pe care trebuie să-l ofere 
procesatorii de fructe pentru merele livrate la procesare trebuie să fie de cel puţin 1000 lei/tona, 
aceasta permiţând asigurarea unui echilibru dintre interesele economice ale procesatorilor şi ale 
producătorilor de fructe. 

În acest context, rugăm să fie convocată şedinţa Consiliului pe filiera de produs, pentru a 
identifica un posibil consens dintre producătorii de fructe şi întreprinderile de procesare. 

 

Cu respect, 

 
 
 

Vice Director  AGROinform       Iurie Hurmuzachi 


