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CE  TREBUIE  DE  REȚINUT  DIN  PERIOADA  EVALUATĂ 
    Luna martie a anului 2022, după suma temperaturilor efective pentru vița-de-vie, comparativ cu datele 

medii multianuale, precum și cu datele anului 2021, în toate locațiile viticole, a fost una mai caldă cu cca 

1,5...26,90С.       

    În luna martie a anului 2022, a fost înregistrată o cantitate a precipitațiilor lunare foarte mică (0,0…9,8 

mm), care în comparație cu datele medii multianuale, în toate locațiile viticole, a fost mai mică cu 

24,2...28,0 mm, iar în comparație cu datele anului 2021: în unele locații viticole au fost înregistrate 

precipitații mai mici cu până la 26,2 mm, iar în alte locații viticole – nu au fost înregistrate precipitații, 

la fel, ca și în anul 2021.           

    Pe parcursul lunii martie a anului 2022, la adâncimea de 30...50 cm, pentru vița-de-vie, în toate 

locațiile viticole din țară a fost înregistrat, de la sol cu umiditate optimă până la sol cu stres hidric slab. 

  

    În 08 aprilie 2022, ONVV a organizat Conferința națională, ediția V, cu genericul  „Anul vitivinicol 

2021: evaluări, rezultate și  perspective”  - la tema data, Vă rugăm respectuos, să citiți la rubrica 

“INFORMAȚII  UTILE”. 

    În 31 martie 2022, ONVV a organizat un  webinar cu tema “Bunele practici privind optimizarea 

cheltuielilor în viticultură” - la tema data, Vă rugăm respectuos, să citiți la rubrica “INFORMAȚII  

UTILE”. 

    În 31 martie 2022, ONVV  a organizat concusrul de autorizare al degustătorilor de produse vitivinicole 

– la tema data, Vă rugăm respectuos, să citiți la rubrica “INFORMAȚII  UTILE”. 

 

 

 

CONDIȚII  METEO 

    Temperatura aerului.  În luna martie au fost înregistrate valori ale temperaturii medii lunare, cuprinse 

între +2,70С (LD Mircești) și +3,50С (LD Cuza), care, comparativ cu datele medii multianuale 

(+2,2...+3,20С), în toate locațiile viticole, au fost cu 0,3...0,50С mai înalte, iar comparativ cu datele anului 

2021 (+3,1...+4,40С), au fost cu 0,4...0,90С mai joase.  

    Temperatura absolută minimă a aerului a fost cuprinsă între -7,30С (LD Cuza) și -10,10С (LD 

Mircești), care comparativ cu datele medii multianuale (-17,5...-17,70С), în toate locațiile viticole, a fost 

cu 7,6...10,20С mai înaltă, iar comparativ cu datele anului 2021  (-7,3...-7,70С), în unele locații viticole 

a fost cu până la 0,40С mai înaltă, iar în alte locații viticole -  cu până la 2,80С mai joasă.  

    Temperatura absolută maximă a aerului a fost cuprinsă între +20,90С (LD Mircești) și +23,80С (LD 

Cuza), care comparativ cu datele medii multianuale (+24,6...+26,00С), în toate locațiile viticole, a fost 

cu 2,1...3,70С mai joasă. Comparativ cu datele anului 2021  (+16,7...+19,50С), temperatura absolută 

maximă a aerului, în toate locațiile viticole, a fost cu 4,2...4,40С mai înaltă.  

    Suma temperaturilor efective pentru vița-de-vie, înregistrată în luna martie, a fost cuprinsă între 1,50С 

(LD Nisporeni) și 26,90С (LD Cuza), care comparativ cu datele medii multianuale (00С), în toate locațiile 

viticole a fost cu 1,5...26,90С mai ridicată și, care comparativ cu datele anului 2021  (00С),  a fost cu 

1,5...26,70С mai ridicată.  

    Suma temperaturilor efective, pentru lunile ianuarie…martie a anului 2022, a fost cuprinsă între 1,50С (LD 

Nisporeni) și 30,00С (LD Cuza), care comparativ cu datele medii multianuale (00С), în toate locațiile 



viticole a fost cu 1,5...30,00С mai ridicată și, care comparativ cu datele anului 2021  (0...1,40С), a fost cu 

1,5...28,60С mai ridicată.  

    Concluzii. Luna martie a anului 2022, după suma temperaturilor efective pentru vița-de-vie, 

comparativ cu datele medii multianuale, precum și cu datele anului 2021, în toate locațiile viticole, a fost 

una mai caldă cu cca 1,5...26,90С.   

    Precipitații. Pe parcursul lunii martie, în majoritatea plantațiilor viticole, au fost înregistrate 

precipitații atmosferice neînsemnate, suma totală a cărora a variat în intervalul de 0,0 mm (LD 

Coștangalia) și 9,8 mm (LD Purcari). Pe parcursul lunii martie au fost înregistrate precipitații foarte 

mici în formă de ploaie, în majoritatea locațiilor viticole ale țării de o durată mică/medie (0,2...1,2 mm/zi; 

1-6 ore). Ploile au demarat pe parcursul a 0...6 zile din luna dată. În luna martie, în comparație cu datele 

medii multianuale (28,0…34,0 mm), în toate locațiile viticole, au fost înregistrate precipitații mai mici 

cu 24,2…28,0 mm. Iar în comparație cu luna martie a anului 2021 (0,0…36,0 mm), în unele locații 

viticole au fost înregistrate precipitații mai mici cu până la 26,2 mm, iar în alte locații viticole – nu au 

fost înregistrate precipitații, la fel, ca și în anul 2021.    

    Pe termen lung, o situație relativ clară, o înregistrăm de la evaluarea sumei cumulative a precipitațiilor, 

pentru lunile ianuarie…martie: aceasta a variat între 8,2 mm (LD Coștangalia) și 33,0 mm (LD Purcari), 

care în comparație cu  datele medii multianuale (93,0…107,0 mm), în toate locațiile viticole, a fost mai 

mică cu 73,2…84,8 mm. Comparativ cu datele anului 2021 (9,0...98,4 mm), suma cumulativă a 

precipitațiilor, pentru primele trei luni ale anului 2022, în toate locațiile viticole a fost mai mica cu 

0,8…64,6 mm.    

    Concluzii.   În luna martie a anului 2022, la sectoarele LD luate în evaluare, a fost înregistrată o 

cantitate a precipitațiilor lunare foarte mică (0,0…9,8 mm), care în comparație cu datele medii 

multianuale, în toate locațiile viticole, a fost mai mică cu 24,2...28,0 mm, iar în comparație cu datele 

anului 2021: în unele locații viticole au fost înregistrate precipitații mai mici cu până la 26,2 mm, iar în 

alte locații viticole – nu au fost înregistrate precipitații, la fel, ca și în anul 2021.   .    

  

    Umiditatea solului. La începutul lunii martie, la majoritatea sectoarelor viticole luate în evidență, a 

fost înregistrată capacitatea de absorbție a apei din sol de către vița-de-vie (la adâncimea de 30-50 cm), 

care a variat între 59 kPa (LD Leova) și 10 kPa (LD Bugeac), care prin prisma asigurării viței-de-vie cu 

umiditate, a însemnat: în unele locații viticole - sol cu stres hidric slab (= 50...100 kPa), iar în alte locații 

viticole - sol cu umiditate optimă (= 20...50 kPa). Pe parcursul lunii martie, în majoritatea cazurilor, au 

fost înregistrate precipitații foarte mici în perioada/data 02...04, 08...09 și 25 martie, care, practic, nu au 

influiențat aupra umidității solului. La sfârșitul lunii martie, a fost înregistrată capacitatea de absorbție a 

apei din sol de către vița-de-vie, care a variat între 51 kPa (LD Leova) și 10 kPa (LD Bugeac), care prin 

prisma asigurării viței-de-vie cu umiditate, a însemnat: în unele locații viticole - sol cu stres hidric slab 

(= 50...100 kPa), iar în alte locații viticole - sol cu umiditate optimă (= 20...50 kPa). 

    Concluzii. Pe întregul parcurs al lunii martie a anului 2022, la adâncimea de 30...50 cm, pentru vița-

de-vie, în toate locațiile viticole din țară a fost înregistrat, de la sol cu umiditate optimă până la sol cu 

stres hidric slab.  
 

 

 

FENOLOGIA  VIȚEI-DE-VIE 

 

   
LD Lingura, Fetească neagră 

(situația la 26.03.2022) 

LD Purcari, Fetească neagră 

(situația la 27.03.2022) 

LD Nisporeni, Fet. neagră 

(situația la 31.03.2022) 

Constatări: Până în 25…28 martie a anului 2022, la toate sectoarele viticole luate în evaluare, vița-de-

vie s-a aflat în faza fenologică ”Repausul fiziologic”, iar spre sfârșitul lunii, în data de 26...29 martie s-a 

început fenofaza „Plânsul viței-de-vie”, ceea ce este cu 12...19 zile mai timpuriu decât în anul 2021.  



   În plantațiile viticole au fost înregistrate temperaturi negative, care au variat între -7,30C și -10,10C și, 

care au fost înregistrate până în data de 19...20.03.2020, când vița-de-vie încă nu incepuse „Plânsul”. 

   În cazul, în care butucii au intrat în iarnă cu lăstarii anuali bine maturați, atunci temperaturile negative, 

înregistrate în luna martie, nu au afectat vița-de-vie și aceasta a avut condiții normale de iernare (cu mici 

riscuri de afectare a ochilor de iarnă – în unele locații viticole și pe unele sectoare).       

    Concluzii: Până în 25…28 martie a anului 2022, la toate sectoarele viticole luate în evaluare, vița-

de-vie s-a aflat în faza fenologică ”Repausul fiziologic”, iar spre sfârșitul lunii, în data de 26...29 martie 

s-a început fenofaza „Plânsul viței-de-vie”. 
 

INFORMAȚII  UTILE 

 

ANUL  VITIVINICOL  2021: 

EVALUĂRI,  REZULTATE  ȘI  PERSPECTIVE   
 

    În data de 08 aprilie 2022, ONVV a organizat Conferința națională, 

ediția V,  cu genericul „Anul vitivinicol 2021: evaluări, rezultate și  

perspective”. Evenimentul, care a devenit unul de referință pentru 

sectorul vitivinicol, a fost organizat de către Oficiul Național al Viei 

și Vinului, cu suportul Ministerului Agriculturii și Industriei 

Alimentare și a Agenției SUA pentru Dezvoltarea Internațională și a Guvernului Suediei. 

    La conferința nominalizată au participat, fizic, 98 persoane, iar la pagina de Facebook „Wine of 

Moldova” au fost conectate, online, 62 dispozitive electronice ale participanților, inclusiv reprezentanți 

ai autorităților publice cointeresate, întreprinderilor vitivinicole, instituțiilor didactice și de cercetare de 

profil.  

    Toți participanții, care au prezentat în adresa ONVV Chestionarul completat de evaluare a 

evenimentului - au primit, în format electronic, toate prezentările PP expuse la conferința dată. 

    La conferința nominalizată au fost prezentate concluziile de bază ale anului vitivinicol 2021, 

identificate de către Oficiul Național al Viei și Vinului.   

    Recolta înregistrată pe parcursul anului vitivinicol 2021 a fost una generoasă, iar volumul vinului 

produs a înregistrat o creștere cu cca 68% față de anul 2020. Astfel, cantitatea de vin produsă a fost de 

17,1 mil. dal, față de 10,4 mil. dal, produși în anul 2020.  

    Totodată, cantitatea de struguri procesată în campania vitivinicolă 2021 a constituit cca 255 mii tone 

struguri sau cu cca 60% mai mult, comparativ cu anul 2020 (160 mii tone). 

    Volumul total al exporturilor (vin vrac și vin îmbuteliat) a constituit cca 120,7 mil. litri, în 

descreștere cu cca 11,7%, comparativ cu anul 2020, în timp ce valoarea exportului de vin a constituit 

cca 2,990 mlrd. MDL, în creștere cu  cca 9,9%, comparativ cu anul 2020.  

    Elizaveta BREAHNĂ, Director interimar al ONVV: „Anul 2021 a continuat să fie un an provocator 

în toate domeniile, inclusiv pentru sectorul vitivinicol din Republica Moldova. Crizele globale ne-au 

făcut să găsim soluții ca să ne reinventăm și să căutăm oportunități pentru a promova valoarea mândriei 

naționale – Vinul Moldovei. Cu toate acestea, pot spune cu mândrie și admirație că în pofida provăcărilor 

și a dificultăților cu care s-au confruntat viticultorii și vinificatorii din țară, calitatea vinurilor este 

excelentă. Acum este momentul ca toți împreună, cu susținerea Ministerului Agriculturii și Industriei 

Alimentare și a partenerilor strategici să ne unim eforturile să să mergem împreună, pentru că doar așa 

vom depăși provocările prezentului”. 

    Viorel GHERCIU, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare: „Sectorul vitivinicol nu doar duce 

faima Republicii Moldova peste hotarele țării, dar asigură locuri de muncă pentru aproximativ 150 mii 

de persoane. Ministerul va continua să ofere susținere acestui domeniu, fapt demonstrat și prin majorarea 

Fondului de subvenționare până la 1,750 miliarde de lei pentru domeniul agricol, inclusiv pentru sectorul 

vitivinicol, unde a fost majorat substanțial sprijinul pentru înființarea plantațiilor viticole noi și pentru 

instalarea în acestea a sistemului de suporturi. De asemenea, vom acorda în continuare tot sprijinul pentru 

a asigura o dezvoltare dinamică a industriei vitivincole”. 

    Vladimir BOLEA, Președinte al Comisiei Parlamentare Agricultură și Industria Alimentară: „Merg 

des peste hotarele țării și le spun tuturor că în Republica Moldova producerea vinului este o cultură aparte, 

care vine din generații și este înrădăcinată în istoria noastră. Datorită ONVV și promovării Vinului 

Moldovei, țara noastră a devenit cunoscută pentru calitatea bună a produselor vitivincole moldovenești. 

Suntem axați pe rezolvarea problemelor din domeniu, ne propunem să modificăm cadrul legal și să oferim 

accesibilitate pentru cei care sunt implicați în dezvoltarea sectorului vitivinicol”. 

    Scott HOCKLANDER, Șeful misiunii USAID în Republica Moldova: „USAID susține Republica 

Moldova și dezvoltarea sectorului vitivinicol din țară începând cu anul 2005, pentru că vedem un 

potențial enorm, iar acest parteneriat durabil a demonstrat rezultate foarte bune. Împreună putem să ne 



unim eforturile, să găsim soluții și oportunități pentru brandul „Vinul Moldovei. O legendă vie”. Pot să 

vă spun, că sunt mândru să fiu astăzi parte la acest eveniment grandios”. 

    Diana LAZĂR: Șefa Componentei „Industria vitivinicolă”, Proiectul „Agricultura Performantă din 

Moldova”, USAID: „Pe parcursul anilor, împreună cu partenerii, am reușit să îmbunătățim considerabil 

domeniul vitivinicol din Republica Moldova. Am reușit să dezvoltăm Indicațiile Geografice Protejate, să 

mărim exporturile și să ne facem vizibili pe piețele din UE. Totuși, pentru a fi competitivi pe piața 

externă, avem nevoie de o strategie de marketing mai agresivă, în sensul bun al cuvântului, pentru că 

trebuie să utilizăm anumite conjuncturi și tangențe, printre care este expertiza vinificatorilor autohtoni. 

Vinul viitorului trebuie să fie Vinul Moldovei, prin campanii bine țintite, în care vinul nostru să genereze 

o nouă tendință de creștere”. 

    Notă: La solicitare, doritorii pot intra în posesia materialelor difuzate la conferința nominalizată. 
 

BUNELE  PRACTICI  PRIVIND  OPTIMIZAREA 

CHELTUIELILOR  ÎN  VITICULTURĂ 

 

    În data de 31 martie 2022, ONVV a organizat un webinar cu genericul “Bunele 

practici privind optimizarea cheltuielilor în viticultură”. La webinarul dat au fost 

conectate 19 dispozitive electronice ale participanților, inclusiv reprezentanți ai 

autorităților publice cointeresate, întreprinderilor viticole și instituțiilor didactice.  

    Toți participanții, care au prezentat în adresa ONVV Chestionarul completat de 

evaluare a evenimentului - au primit, în format electronic, prezentarea PP expusă 

la webinarul dat, elaborată de către dl Marc Ouvrié, Franța, expert în management 

și sustenabilitate în domeniul vitiviticol. 

    Dl Marc Ouvrié a specificat, că pentru a  optimiza cheltuielile în viticultură 

trebuie de abordat următoarele chestiuni: crearea referințelor individuale și 

colective pentru comparare; identificarea principalelor elemente de cheltuieli; cunoașterea factorilor care 

influențează costurile de producție; activarea pârghiilor de optimizare a costurilor de producție.  

    Crearea referințelor colective a costurilor medii de producție include: determinarea denumirii 

produsului vitivinicol și traseului de producție a acestuia; consolidarea alegerilor strategice și tehnice; 

anticiparea costurilor suplimentare, legate de schimbările de producție. Crearea referințelor individuale 

a costurilor de producție pe podgoria dată include: evaluarea rentabilității (prețul de cost / prețul de 

vânzare); determinarea  criteriilor de referință pentru modificarea costurilor; anticiparea riscurilor de 

producție. 

    Principalele elemente de cheltuieli la înființarea și exploatarea plantațiilor viticole includ costurile 

legate de: amortismentul investițiilor capitale suportate la înființarea plantațiilor viticole; amortismentul 

mașinilor agricole/tractoarelor/construcțiilor, care au tangență cu podgoria dată;  costul materialelor 

utilizate  anual; achitarea lucrărilor manuale și mecanizate, executate anual;  cheltuielile de 

regie/administrare a podgoriei; costuri neprevăzute. 

    Factorii care influențează costurile de producție în viticultură sunt multipli și sunt înregistrați pe 

parcursul întregii perioade de exploatare a acesteia, începând cu înființarea, inclusiv: categoria de produs 

vitivinicol, preconizat de a fi produs și comercializat; soiurile și combinația altoi/portaltoi; categoria 

biologică a materialului săditor, utilizat la înființarea podgoriei; aria geografică; sectorul și solul; forma 

butucilor și sistemul de suporturi; gradul de mecanizare a lucrărilor;  sistemul de protecție a viței-de-vie 

și pesticidele utilizate; gradul de asigurare a muncitorilor cu echipamente/dispozitive, care majorează 

productivitatea muncii; gradul de combinare a executării lucrărilor mecanizate pentru a diminua numărul 

de deplasări a agregatelor prin vie și pentru a majora productivitatea muncii; asigurarea viței-de-vie cu 

toate elementele nutritive necesare pentru a asigura o recoltă înaltă și calitativă de struguri; crearea 

condițiilor atractive de muncă și odihnă pentru specialiștii și muncitorii angajați permanent și muncitorii 

sezonieri; etc, etc, etc. 

    Activarea pârghiilor de optimizare a costurilor de producție în viticultură include: managementul 

parcului de echipamente (întreținere, folosirea echipamentelor comune, polivalență, adaptare etc); 

managementul resurselor umane (recrutare, menținerea personalului, condiții de muncă, competențe, 

prestare de servicii, grupare de angajați etc); optimizarea inputurilor (utilizarea instrumentelor de 

asistență decizională, viticultura de precizie, reducerea dozei, observații în podgorii, ajustarea 

echipamentelor etc). 

    Notă: Până în 20 aprilie 2022, expertul francez, dl Marc Ouvrié va prezenta la ONVV un raport detaliat 

la tema pusă în discuție la webinarul dat – toți doritorii, la solicitare, vor putea să intre în posesia 

raportului dat. 

   



CONCURSUL  DE  AUTORIZARE 

AL  DEGUSTĂTORILOR 

 
    În data de 31 martie 2022, ONVV a organizat Concursul de autoriza- 

re al degustătorilor de produse vitivinicole, în conformitate cu prevede- 

rile art. 35 din „Legea viei şi vinului” nr. 57-XVI din 10.03.2006 şi pct.  

32 din „Regulamentul privind modul de evaluare a caracteristicilor orga-

noleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială”, aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. 810  

din 29.10.2015. 

    Este de menționat faptul, că evaluarea calităților organoleptice ale vinurilor cu Denumire de Origine 

Protejată și a vinurilor cu Indicație Geografică Protejată, locale și de import, se efectuează de către o 

comisie compusă din degustători autorizați. Calitatea de degustător autorizat se atribuie specialiștilor, 

cadrelor didactice și de cercetare care au studii în vinificație, au urmat studii de instruire primară și 

continuă a degustătorilor și care au susținut procedura de autorizare. 

    Autorizarea degustătorilor se realizează de către ONVV prin concurs organizat, la necesitate, de două 

ori pe an. Concursul include susținerea unei testări tematice – proba scrisă și proba practică. Proba scrisă 

constă din 22 de întrebări (40 puncte), iar proba practică – din aprecierea organoleptică a 10 mostre de 

produse vitivinicole (60 puncte). Pentru a susține concursul de autorizare a degustătorilor, candidații  

trebuie să obțină, cel puțin, 60 % din punctajul fiecărei probe. 

    Probele sunt elaborate de către o Comisie de concurs, în număr de cinci persoane, care își desfășoară 

activitatea în baza unui Regulament, aprobat de către ONVV. 

    Scopul concursului este în a selecta experții degustători, pentru a fi autorizați cu dreptul de a aprecia 

caracteristicile organoleptice, în cazul evaluării  conformității produselor vitivinicole  cu Denumire de 

Origine Protejată, Indicație Geografică Protejată și cu Brand de țară. 

    La concursul de autorizare actual au participat 21 de specialiști, dintre angajații întreprinderilor 

producătoare de produse vitivinicole, laboratoarelor de încercări, organismelor de certificare, Agenției 

Naționale de Siguranță a Alimentelor etc. 

    Rezultatele concursului vor fi aduse la cunoștință participanților după examinarea și aprobarea lor de 

către Comisia de concurs. ONVV, în baza procesului-verbal al Comisiei de concurs, va elibera 

persoanelor, care au susținut probele de concurs, un Certificat de degustător autorizat valabil pentru o 

perioadă de cinci ani, iar degustătorii vor fi înscriși în Registrul degustătorilor autorizați de produse 

vitivinicole din Republica Moldova. 

 

    Date utilizate: rețeaua de Loturi experimental-demonstrative ale ONVV, amplasate în 

următoarele locații viticole:  s. Alexandru Ioan Cuza – r-nul Cahul; s. Coștangalia –          

r-nul Cantemir; s. Bugeac – r-nul Comrat; or. Leova – r-nul Leova; s. Purcari – r-nul 

Ștefan Vodă; or. Cimișlia – r-nul Cimișlia; s. Speia – r-nul Aneni Noi; s. Grozești –           

r-nul Nisporeni; s. Mircești – r-nul Ungheni.     

 

    Responsabili de proiect din partea ONVV:  

  Elizaveta BREAHNĂ, Director interimar al ONVV, Consultant (vinificație), mobil - 069136467,        

e-mail:  ebreahna@wineofmoldova.com.  

  Dr. Vladimir COROBCA, Consultant (viticultură) în DCTSCIVV, mobil – 079117170, 

e-mail: vcorobca@wineofmoldova.com;    

 

    EDITAT: sub responsabilitatea ONVV, în baza procesării datelor/informațiilor de către angajații 

ONVV și observațiilor realizate de către  partenerii proiectului ONVV  “Struguri de calitate/BIO”. 

     Acțiune efectuată sub tutela  Ministerului Agriculturii și Industriei Alimenatre, cu suportul   financiar 

al Oficiului Național al Viei și Vinului, din Fondul Viei și Vinului. 

    Adresa electronică:      office@wineofmoldova.com 
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