
Actualizarea Planului de acțiuni al PRS în domeniul 

Infrastructurii de Sprijin a Afacerilor în baza studiului în 

domeniul specializării regionale în RDN elaborat de experții 

din Republica Cehă



Strategia și planul de acțiuni în domeniul specializării regionale în
Moldova, Regiunea de Nord

 Această strategie a fost elaborată în cadrul proiectului "Elaborarea
strategiei și a planului de acțiune în domeniul specializării regionale în
Moldova, Regiunea de Nord" implementat de ADR Nord în comun cu
Agenția de Dezvoltare din Cehia.

 Perioada de timp a proiectului: 10 noiembrie 2017 - 31 martie 2018.



Identificarea sectoarelor strategice

Sectoare strategice asupra
cărora trebuie să se insiste
cu acţiuni promoţionale de 

atragere de investitori

Producerea și 
prelucrarea 

fructelor

Producția de 
lapte și industria 

laptelui și a 
bovinelor

Dezvoltarea rurală 
inteligentă



Criteriile de selectare a sectoarelor

Mai multe aspecte au fost luate în considerare la acest proces de
selecție:

• Relevanța și specificitatea sectorului în context național

• Contribuția sectorului la economia regională (se poate identifica
o serie de sectoare de nișă în care RDN domină la nivel
național, de exemplu producția de fructe de pădure, însă
contribuția acestora la economia locală este marginală și astfel
sectoarele sunt nesemnificative, deși specifice)

• Evaluarea pozitivă a potențialului viitor al sectorului



Recolta principalelor fructe cultivate în RDN
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Capacitățile existente în prelucrarea fructelor și legumelor

Nr. Raionul Numele producătorului Tipul activităților Capacitatea de procesare 

anuală (în tone)

1 Soroca SA Alfa-Nistru Prelucrarea fructelor și legumelor (în

special a sucurilor de fructe și legume)

10500; din care 10000 mere 

(?)

2 Riscani SRL”Gordincom” Prelucrarea fructelor și legumelor 400

3 Singerei SRL  Logistica Depozitare 

(proprietate a raionului timp 

de 30 de ani)

Parcul agroindustrial - capacități

frigorifice pentru fructe și legume, linii de

sortare și ambalare.

1600

4 Singerei SRL Nivedi Uscător de fructe 1200

5 Floresti SA Natur Bravo Prelucrarea fructelor și legumelor

(concentrat de mere, conservarea

fructelor și legumelor)

Mere: 3921 tone

Mazăre de grâu: 290 de 

tone

6 Floresti SRL Sant Agro S-C Uscarea prunelor 32 tone

Există și o capacitate semnificativă în raionul Edineț, unde o unitate de producție de sucuri

nou construită a prelucrat în anul 2017 aproximativ 10.300 tone de fructe (mere).



Ponderea animalelor în RDN, la data de 01.01.2017
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Ponderea producției de produse lactate în RDN 
din totalul național, 2016

Întreaga țară Nord Ponderea 
RDN

Brânză grasă și brânză, tone 2402,4 2251,8 93,7%

Unt, tone 5868,7 5325,2 90,7%

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi <6%, tone 85957,4 62109,1 72,3%

Lapte închegat, smântână, iaurt și alte produse fermentate, tone 32743,6 21688,1 66,2%

Brânzeturi proaspete, tone 9498 3183,4 33,5%



În regiune funcționează 5 dintre 

cei 9 mari producători de lactate 

care se află în Moldova și 8 din 

cei 13 procesatori de lapte care 

sunt de fapt operaționali în țară. 

Producătorii mari de lactate din 

regiune sunt distribuiți în mod egal 

în întreaga regiune



Obiectivele și măsurile strategice de specializare regională

1. De a aduce valoare materiei prime (fructe / legume), de a face lanțul
valoric local mai eficient, de a crește exportul și de a dezvolta
producția brută de calitate ridicată și certificată

1.1 Sprijin pentru adăugarea de valoare, subliniind capacitățile/unitățile de procesare

1.2 Organizarea și gestionarea lanțului valoric în fructe

1.3 Facilitarea marketingului sistematic, crearea unui brand

1.4 Dezvoltarea calității certificate a producției



Obiectivele și măsurile strategice de specializare regională

2. Creșterea autosuficienței producției de lapte prin creșterea

eficienței producătorilor de lapte și a calității laptelui produs

2.1 Sprijin pentru cunoștințe și calitatea crescătorilor de vite

2.2 Dezvoltarea unui lanț valoric stabil, care să includă infrastructura lipsă

2.4 Facilitarea marketingului sistematic, stabilirea unui brand de lapte



Lanțul valoric pentru sectoarele de fructe proaspete și prelucrate
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