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Castraveţi şi roşii  
În perioada de referinţă comercializarea roşiilor şi castraveţilor a înregistrat 
schimbări mari comparativ cu luna precedentă. Cantităţile de producţie 
comercializate au fost medii, asortimentul nu era atât de vast şi 
comercializarea roşiilor şi castraveţilor n-a avut loc pe toate pieţele 
monitorizate de către experţii AGROinform. Cea mai mare parte a producţiei 
expuse pe piaţă a fost de origine autohtonă şi a fost comercializată 
preponderent de către producători. 

Preţurile la roşii şi castraveţi au înregistrat o majorare vizibilă, de circa de 2-3 ori. Acest fapt are loc 
pe seama diferenţei dintre cerere şi ofertă, un nivel mic al ofertei cauzează majorarea preţului. 
Motivele care stau la baza micşorării ofertei este faptul că sezonul de producţie a luat sfârşit, iar 
Moldova nu dispune de tehnologii care să asigure piaţa cu producţie autohtonă pe parcursul întregului 
an. Nişa va fi suplinită de producţia de import, cel mai probabil din Turcia. În perioada de referinţă, au 
fost importate cantităţi medii de castraveţi din România, în rest toată producţia expusă spre 
comercializare a fost de origine autohtonă. Pe data de 9 septembrie comercializarea roşiilor şi 
castraveţilor a decurs foarte anevoios, din cauza precipitaţiilor atmosferice abundente care generat 
dificultăţi la colectarea producţiei din câmp. 

Castraveţii expuşi spre comercializare au fost ambalaţi cel mai des în lăzi de carton şi saci de 
polietilenă, castraveţii comercializaţi au fost de calitate diferită. 

Tabelul 1. Evoluţia preţurilor medii la castraveţi în luna septembrie 2010 

Sursa: www.agravista.md 
n/a - nu există valori 

Majorarea preţului la castraveţi a continuat şi în perioada de referinţă, preţurile medii au crescut cu 
168,57% la piaţa agricolă din Ungheni. La piaţa monitorizată din Chişinău preţurile la castraveţi s-au 
dublat şi la cea din Bălţi au crescut cu 31,12%. Faţă de perioada similară a anului precedent, preţurile 
la castraveţi au înregistrat o majorare de la 74,74% până la 88,0%. Conform datelor prezentate de 
experţii AGROinform, pe pieţele din Cahul şi Edineţ nu au fost comercializaţi castraveţi. Cel mai mic şi 
cel mai mare preţ de comercializare a fost atestat la piaţa agricolă din Ungheni, de circa 3.00 lei/kg la 
data de 2 septembrie şi respectiv de 13,00 lei/kg la 23 şi 30 septembrie. 

Pe pieţele din Ucraina castraveţii au fost comercializaţi la un preţ mediu de 4,70 UAH/kg (7,23 lei/kg) 
în Copani şi la 6,30 UAH/kg (9,70 lei/kg) în Lvov. În Polonia (Bronishe) castraveţii au fost 
comercializaţi în medie la 0,71 EUR/kg(11,31 lei/kg), iar în Rusia (Moscova) preţul castraveţilor a fost 
de 32,87 RUB/kg (13,04 lei/kg). 

Preţurile de la producător, la castraveţi, erau mai mici decât cele de la piaţă, doar la începutul 
perioadei de referinţă, ulterior s-au majorat. În prima săptămână preţul de la producători varia între 
5,00 şi 10 lei/kg, iar la sfârşitul perioadei de referinţă de la 9,00 până la 15,00 lei/kg. 

În perioada de referinţă, oferta de roşii a fost medie, cererea la fel. La începutul lunii, oferta a fost 
preponderent alcătuită din roşii de câmp, iar la sfârşit roşiile de seră au fost expuse în cantităţi mai 
mari. Diferenţele dintre roşiile de câmp şi cele de seră ţin de aspect, soi, ambalaj, calitatea şi desigur 

CASTRAVEŢI 
Preţ mediu angro, lei/kg 

Abatere, % 

Piaţa 
J. 

02.09.10 
J. 

09.09.10 
J. 

16.09.10 
J. 

23.09.10 
J. 

30.09.10 
Aug. 
2010 

Sep. 
2010 

Sep.2010/ 
Aug.2010 

Sep.2010/ 
Sep.2009 

Bălţi 6,50 8,00 9,00 10,00 8,00 6,33 8,30 31,12 74,74 

Cahul n/a n/a n/a n/a n/a 4,50 n/a n/a n/a 
Chişinău 
Albişoara 8,00 11,00 10,00 10,00 11,00 5,00 10,00 100,00 77,62 

Edineţ n/a n/a n/a n/a n/a 3,25 n/a n/a n/a 

Ungheni 7,00 8,00 10,00 10,00 12,00 3,50 9,40 168,57 88,00 



Monitorizarea pieţei angro de legume din Moldova în luna septembrie 2010 

3  

preţ. Roşiile expuse spre vânzare au fost de calitate bună, cel mai des ambalate în lăzi de carton. 
Spre comercializare au fost propuse şi roşii verzi, cererea la ele fiind destul de mare. 

Preţurile la roşiile de seră s-au majorat în perioada de referinţă de la 53,05% până la 117,92%, iar 
faţă de perioada similară a anului precedent, majorarea a fost de la 100,02% până la 176,92%. 

Tabelul 2. Evoluţia preţurilor medii la roşiile de seră în luna septembrie 2010 
ROŞII DE SERĂ 

Preţ mediu angro, lei/kg 
Abatere, % 

Piaţa 
J. 

02.09.10 
J. 

09.09.10 
J. 

16.09.10 
J. 

23.09.10 
J. 

30.09.10 
Aug. 
2010 

Sep. 
2010 

Sep.2010/ 
Aug.2010 

Sep.2010/ 
Sep.2009 

Bălţi n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cahul 5,00 5,80 n/a 11,00 n/a 4,75 7,27 53,05 100,28 
Chişinău 
Albişoara 4,00 9,00 8,00 10,00 14,00 4,13 9,00 117,92 176,92 

Edineţ n/a n/a n/a n/a n/a 4,5 n/a n/a n/a 

Ungheni 5,00 5,00 8,00 8,00 12,00 4,25 7,60 78,82 176,36 
Sursa: www.agravista.md 
n/a - nu există valori. 

Experţii AGROinform afirmă că roşiile de seră au fost comercializate doar pe pieţele din Cahul, 
Chişinău şi Ungheni. Cel mai mare şi cel mai mic preţ fiind înregistrat la piaţa agricolă din Chişinău de 
16,00 lei/kg pe data de 30 septembrie şi cel mai mic de 4,00 lei/kg la 2 septembrie. Preţul roşiilor s-a 
majorat din cauza ofertei mici în raport cu cererea. Nivelul ofertei este mic din motiv că utilajul 
destinat producţiei de roşii în sere este costisitor şi puţini agricultori sunt în stare să le utilizeze. În 
plus, piaţa este instabilă şi nu poate garanta un preţ sigur. Acest fapt se observă cel mai bine în 
perioada de vară, când preţul roşiilor este foarte mic. Producătorii spun că uneori roşiile erau 
comercializate la un preţ mai mic decât costul lor. 

Faţă de perioada de referinţă precedentă preţurile medii la roşiile de câmp înregistrează o majorare 
de 23,97% până la 131,43%. Comparativ cu aceiaşi perioadă a anului trecut, preţurile medii sau 
majorat cu 132-240,34 % în dependenţă de piaţă. 

Tabelul 3. Evoluţia preţurilor medii la roşiile de câmp în luna septembrie 2010 
ROŞII DE CÎMP 

Preţ mediu angro, lei/kg 
Abatere, % 

Piaţa 
J. 

02.09.10 
J. 

09.09.10 
J. 

16.09.10 
J. 

23.09.10 
J. 

30.09.10 
Aug. 
2010 

Sep. 
2010 

Sep.2010/ 
Aug.2010 

Sep.2010/ 
Sep.2009 

Bălţi 4,50 5,00 6,00 10,00 10,00 3,75 7,10 89,33 184,00 

Cahul 4,00 5,00 7,00 8,00 8,00 n/a 6,40 n/a 132,73 
Chişinău 
Albişoara 3,50 8,00 8,00 9,00 12,00 3,5 8,10 131,43 240,34 

Edineţ 4,00 5,00 4,00 5,00 n/a 3,63 4,50 23,97 157,14 

Ungheni 5,00 4,00 7,00 7,00 6,00 3,5 5,80 65,71 132,00 
Sursa: www.agravista.md 
n/a - nu există valori. 

Producţia de câmp a fost comercializată în cantităţi mai mari la începutul perioadei de referinţă, la 
sfârşit, din cauza sfârşitului perioadei de producţie, roşiile de seră erau expuse spre comercializare în 
cantităţi mai mari. Cel mai mare preţ de comercializare a fost înregistrat la piaţa monitorizată din 
Chişinău (Albişoara) - 16,00 lei/kg la data de 30 septembrie, iar cel mai mic preţ a fost atestat la piaţa 
agricolă din Ungheni la 9 septembrie - 2,00 lei/kg. 

Preţurile de la producători sunt aproximativ identice cu cele de pe piaţă. Dacă în lunile trecute 
preţurile de la producători variau în dependenţă de amplasarea geografică, atunci acum preţurile sunt 
aproximativ identice. 
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În următoarea perioadă vor fi reluate exporturile, din cauza ofertei mici de roşii autohtone, ca mai apoi 
pe piaţă să fie comercializate exclusiv producţie de import, fapt care are loc de obicei în perioada rece 
a anului. 

Ardei dulci şi vânătă  

În perioada de referinţă ardeiul dulce şi vânăta au fost 
comercializate pe toate pieţele agricole monitorizate. Cantităţile 
de ardei dulce şi vânătă comercializate au fost medii şi au 
asigurat cererea din partea consumatorului. Producţia este 
preponderent autohtonă, dar o parte este importată din Turcia. 
Ardeii sunt de calitate înaltă, fiind ambalată în saci de plasă.  

Pe parcursul lunii curente, pe pieţele din Chişinău şi Bălţi a fost 
comercializată o cantitate mai mare de ardei dulce, pentru că 
numărul consumatorilor este mai mare şi totodată de la aceste 

pieţe se alimentează şi alte regiuni din republică. 

În perioada analizată, cea mai ieftină piaţă pentru acest produs a devenit cea din Bălţi, 
datorită ofertei propuse de un număr mare de producători autohtoni. Preţul minim la ardeiul 
dulce (3,00 lei/kg) a fost înregistrat la piaţa din Bălţi, iar preţul maxim 12,00 lei/kg a fost 
înregistrat, în prima jumătate a lunii, la piaţa din Cahul. Analizând informaţia din tabel putem 
observa că şi comparativ cu luna precedentă preţul mediu la ardeiul dulce pe piaţa din 
Ungheni s-a majorat cu 2,07%, iar pe piaţa din Chişinău până la 43,74%. Aceasta se 
datorează faptului că perioada de recoltare este la final. 

Faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut, preţurile au suferit o micşorare semnificativă, înregistrând 
maxima de 30,28% la piaţa din Edineţ.  

Tabelul 4. Evoluţia preţurilor medii la ardeii dulci în luna septembrie 2010 

ARDEI DULCI 
Preţ mediu angro, lei/kg 

Abatere, % Piaţa J. 
02.09.10 

J. 
09.09.10 

J. 
16.09.10 

J. 
23.09.10 

J. 
30.09.10 

Aug. 
2010 

Sep. 
2010 Sep.2010/ 

Aug.2010 
Sep.2010/ 
Sep.2009 

Bălţi 6,00 6,00 5,00 6,50 5,00 5,19 5,70 9,83 -21,92 

Cahul 7,50 6,80 6,50 7,00 6,00 5,12 6,76 32,03 -16,54 
Chişinău 
Albişoara 6,00 10,00 7,00 7,00 5,00 4,87 7,00 43,74 -12,50 

Edineţ 4,50 5,00 5,00 5,00 n/a 3,83 4,88 27,41 -30,28 

Ungheni 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,25 7,40 2,07 -17,77 
Sursa: www.agravista.md 
n/a - nu există valori 

Vinetele au fost comercializate pe toate pieţele analizate pe parcursul 
întregii perioade de referinţă, atât de producători, cât şi de intermediari. 
Pe pieţele din ţară predomină producţia autohtonă. Preponderent vânăta 
este comercializată în saci a câte 20 - 25 kg. 

Preţul minim de comercializare a vinetei pentru această perioadă a fost 
înregistrat în a doua jumătate a lunii la Edineţ (1,00 lei/kg), iar cel maxim 
pe piaţa angro din Bălţi (6,00 lei/kg). Comparativ cu luna august, preţurile 
au fost în descreştere la pieţele din Chişinău, Cahul şi Edineţ, iar la piaţa 
din Ungheni preţul a crescut până la 20,00%. Această creştere se datorează apariţiei pe piaţă a 
vinetei de o calitate mai înaltă. 

Tabelul 5. Evoluţia preţurilor medii la vinete în luna septembrie 2010 
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VINETE 
Preţ mediu angro, lei/kg 

Abatere, % Piaţa J. 
02.09.10 

J. 
09.09.10 

J. 
16.09.10 

J. 
23.09.10 

J. 
30.09.10 

Aug. 
2010 

Sep. 
2010 Sep.2010/ 

Aug.2010 
Sep.2010/ 
Sep.2009 

Bălţi 2,50 2,00 2,00 3,00 2,50 2,50 2,40 - 4,00 -28,57 

Cahul 2,80 2,80 2,80 2,80 2,50 3,20 2,74 -14,37 -27,89 
Chişinău 
Albişoara 1,70 2,30 2,50 2,50 3,50 2,82 2,50 -11,35 -43,18 

Edineţ 1,50 1,50 1,50 1,50 n/a 1,83 1,50 -18,03 -40,00 

Ungheni 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,50 4,20 20,00 -27,59 
Sursa: www.agravista.md 
n/a - nu există valori 

Comparativ cu aceiaşi perioadă a anului 2009, preţurile au înregistrat o scădere, abaterea variind 
între 27,59 şi 43,18%. Cauza principală, care a dus la micşorarea preţului, în perioada actuală, ţine 
de diminuarea puterii de cumpărare a consumatorilor şi creşterii numărului de producători autohtoni. 

Potrivit sursei de informaţie www.fresh-market.pl în luna septembrie pe pieţele angro din Polonia 
ardeiul dulce de culoare roşie s-a comercializat la preţul mediu de 1,21 EUR/kg (19,28 lei/kg), iar 
ardeiul dulce de culoare verde a fost comercializat la preţul de 0,59 EUR/kg (9,40 lei/kg). 

În aceiaşi perioadă pe piaţa din Rusia s-a comercializat ardei dulce de culoare roşie, importat din 
Olanda, preţul mediu – 106,87 RUR/kg (42,45 lei/kg), iar ardeiul dulce de culoare verde a fost 
comercializat la preţul de 105,25 RUR/kg (41,81 lei/kg). Vinetele importate din Olanda şi Belgia au 
fost comercializate la preţul de 115,00 RUR/kg (45,68 lei/kg), iar producţia autohtonă a fost 
comercializată la preţul mediu de 26,75 RUR/kg (10,62 lei/kg). 

Pentru perioada următoare cantităţile de ardei dulce şi vinete se vor micşora, ne apropiem de sfârşitul 
sezonului de recoltare. 

Varză 

În perioada de referinţă varza a fost comercializată la toate pieţele 
agricole monitorizate. Cantităţile de varză comercializate au fost în 
creştere şi satisfac deplin cerinţele consumatorului. Se 
comercializează numai varză albă crescută de către producătorii locali. 
Calitatea producţiei este bună, ambalaj de plasă, bine calibrată şi 
pregătită pentru comercializare. Spre sfârşitul lunii curente, s-au 
majorat cantităţile de varză comercializată. În această perioadă tot mai 
frecvent au apărut pe piaţă producătorii. Cei mai activi producători au 
fost pe pieţele din Bălţi, Cahul, Ungheni şi Edineţ. Mai mult de 60,0% 

din producţia comercializată pe piaţă a fost vândută de către producători. La piaţa din Chişinău, mai 
activi au fost intermediarii, care au comercializat mai mult din jumătate de producţia totală. În a doua 
şi a treia decadă a lunii curente cel mai frecvent soi vândut pe piaţă a fost Slava. 

Tot mai des la piaţa din Chişinău se comercializează conopida de origine autohtonă, crescută în zona 
centrală a ţării.  

La piaţa din Chişinău pe toată perioada monitorizată s-a comercializat varza de pechin, importată din 
Polonia.  

Pe parcursul lunii curente la pieţele din Bălţi şi Chişinău în cantităţi mici s-a comercializat şi varza 
roşie, crescută de către producătorii locali. Cererea ca şi oferta pentru acest produs este mică, 
calitatea bună. 

Pe parcursul lunii evoluţia preţurilor la toate pieţele a fost diferită. La pieţele din Chişinău şi Bălţi, unde 
se vând cele mai mari cantităţi de varză, în rezultatul creşterii ofertei, în a doua decadă şi la începutul 
decadei a treia, preţul de comercializare a verzei s-a micşorat. La sfârşitul lunii când oferta de varză a 
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scăzut, din cauza condiţiilor meteo, preţul din nou a crescut, revenind identic aproximativ cu cel de la 
începutul lunii. La piaţa din Ungheni şi Edineţ preţul mediu a fost constant. La Cahul preţul mediu a 
fost format în dependenţă de ofertă expusă pe piaţa. Cel mai mic preţ pentru varza albă a fost 
înregistrat la data de 16 septembrie la Bălţi (1,80 lei/kg), iar cel mai mare (5,00 lei/kg) la 23 
septembrie la Ungheni. Cele mai mari cantităţi de varză albă s-au comercializat la preţul de 2,50-3,00 
lei /kg. Cele mai stabile preţuri au fost înregistrate la piaţa agricolă din Ungheni (3,00 - 4,00 lei/kg).  

Cantităţile de producţie expuse spre comercializare au influenţat la stabilirea preţului de 
comercializare a verzei de pechin. Pe parcursul lunii, preţul mediu a scăzut de la 15,00 lei/kg până la 
9,00 lei/kg. Varza roşie a fost solicitată în cantităţi mici numai la piaţa din Chişinău şi Bălţi 
comercializată la preţul de 5,00 lei/kg şi corespunzător 7,00 lei/kg. La Chişinău în dependenţă de 
oferte preţul mediu de comercializare a conopidei a variat de la 15,00 lei/kg până la 25,00 lei/kg. 

Comparativ cu luna august, tendinţa preţurilor la varza albă a fost în creştere, datorită pregătirii în 
masă a producţiei de varză pentru sezonul de iarnă. Cea mai mare creştere (110,00%) s-a înregistrat 
la piaţa din Ungheni, cea mai mică (69,49%) la Chişinău. 

Tabelul 6. Evoluţia preţurilor medii la varza albă în luna septembrie 2010 

VARZĂ ALBĂ 
Preţ mediu angro, lei/kg 

Abatere, % 

Piaţa 

J. 
02.09.10 

J. 
09.09.10 

J. 
16.09.10 

J. 
23.09.10 

J. 
30.09.10 

Aug. 
2010 

Sep. 
2010 Sep./ 

Aug. 
Sep2010/ 
Sep.2009 

Bălţi 2,50 2,50 2,30 2,30 2,50 1,38 2,42 75,36 - 34,94 

Cahul 3,50 2,50 2,50 2,80 2,80 1,72 2,82 63,39 - 28,78 
Chişinău 
Albişoara 2,50 2,50 2,50 3,20 3,00 1,77 2,74 54,80 - 20,80 

Edineţ 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,50 2,40 60,00 - 14,28 

Ungheni 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 3,40 70,00 27,19 
Sursa: www.agravista.md 
n/a - nu există valori 

În comparaţie cu perioada precedentă a anului 2009, preţul a fost în descreştere aproximativ de 1,3 - 
2 ori. În anul precedent, conform datelor statistice, terenurile însămânţate cu varza albă au fost nu 
mai mici, faţă de anul curent. Din cauza temperaturilor mari recolta de varză a fost mică, influenţând 
oferta. 

Potrivit sursei de informaţie Fresh market, în luna septembrie pe pieţele angro din Polonia varza albă 
s-a comercializat la preţul mediu de 0,24 EUR/kg (3,78 lei/kg). În Rusia varza a fost comercializat la 
preţul mediu de 6,14 lei/kg, cu 1,43 lei/kg mai mare ca în Moldova. Rusia a suferit în urma secetei. 

În următoarea perioadă, nu vor interveni mari schimbări în evoluţia preţului de comercializare a 
verzei. E posibilă o mică creştere a preţului în a doua jumătate a lunii octombrie. 

Cartofi 
În luna septembrie s-au comercializat în special cartofi autohtoni, dar 
spre sfârşitul perioadei pe piaţa din Bălţi şi Chişinău au apărut şi cartofii 
de import din Polonia. Cantităţile au fost destul de mari, îndestulând 
cererea. Cele mai mari cantităţi de cartofi s-au comercializat ca de 
obicei la pieţele din Chişinău şi Bălţi. De comercializare s-au ocupat 
atât producătorii, cât şi intermediarii din raioanele Briceni, Edineţ, 
Drochia. S-au comercializat cartofi de calitate înaltă. Sortimentul a fost 
bogat, cel mai des fiind întâlnite soiurile Aladin, Condor, Romano, Laura, Irga, Dezire, Cleopatra. 
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În perioada de referinţă, oscilaţiile preţului au fost destul de mari şi s-au încadrat între 2,80 – 6,00 
lei/kg. Cel mai mic preţ la cartofi s-a înregistrat la Chişinău şi Edineţ 2,80 lei/kg, iar cel mai mare la 
Ungheni 6,00 lei/kg. 

Comparativ cu luna august s-a înregistrat o creştere considerabilă a preţului pe toate pieţele, la Cahul 
cu 43,33%, la Edineţ, Chişinău 22,18% şi la Bălţi 31,03%. Dacă să facem comparaţie cu perioada 
analogică din anul trecut observăm că, la fel preţurile au fost în creştere, doar la Chişinău au rămas la 
acelaşi nivel. La Edineţ, Bălţi şi Ungheni creşterea a fost între 23,53 – 36,09%, iar la Cahul de 8,86%. 

Tabelul 7. Evoluţia preţurilor medii la cartofi în luna septembrie 2010 

CARTOFI 
Preţ mediu angro, lei/kg 

Abatere, % 

Piaţa 
J. 

02.09.10 
J. 

09.09.10 
J. 

16.09.10 
J. 

23.09.10 
J. 

30.09.10 
Aug. 
2010 

Sep. 
2010 

Sep./ 
Aug. 

Sep.2010 
Sep.2009 

Bălţi 4,00 4,00 3,70 3,80 3,50 2,90 3,80 31,03 29,69 

Cahul 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 3,00 4,30 43,33 8,86 
Chişinău 
Albişoara 2,80 3,50 3,50 3,50 3,50 2,75 3,36 22,18 -0,59 

Edineţ 2,80 3,50 3,50 3,50 3,50 2,75 3,36 22,18 23,53 

Ungheni 4,00 4,00 4,00 6,00 5,00 n/a 4,60 n/a 36,09 
Sursa: www.agravista.md 
n/a - nu există valori 

În luna septembrie, cantităţile de cartofi de import au fost nesemnificative, deoarece piaţa este 
asigurată cu cartofi autohtoni. Comparativ cu luna august, preţurile pe piaţa din Moscova s-au majorat 
de la 13,00 – 14,00 RUR/kg (5,07 – 5,46 lei/kg) până la 15,00 – 16,00 RUR/kg (5,85 – 6,24 lei/kg). 
Creşterea preţului la cartofi în Moscova se datorează secetei din anul curent.  

Pentru perioada următoare, pe piaţa internă, se aşteaptă o stabilitate la preţul cartofilor. Un factor ce 
ar putea influenţa ridicarea preţului în continuare este, deficitul de cartofi din Rusia, care va provoca 
majorarea cererii şi a preţului la cartofii din Polonia, Belorus şi Ucraina. 

Ceapă 
Luna septembrie se caracterizează printr-un volum stabil de ceapă 
expus pe pieţele republicii. Calitatea cepei este înaltă. Ceapa este de 
origine autohtonă, excepţie fiind ceapa roşie şi albă. Cu toate că pe 
piaţa din Ungheni este comercializată ceapă roşie de un producător 
din s. Chirileni, raionul Ungheni şi un producător din Briceni. Cererea la 
ceapa roşie şi albă este mică, de aceea şi preţurile diferă cu cele la 
ceapa galbenă cu 1,00 - 1,50 lei/kg. Ceapa este ambalată în saci de 
plasă de diferite volume: de la 3-5 kg până la 8 - 10 kg. Deşi oferta de 
ceapă este mare, preţurile sunt în creştere permanentă. Producătorii 

explică acest fenomen prin ploile abundente din acest an, care au generat alterarea cepei. Ceapa nu 
se păstrează şi putrezeşte. De aceea producătorii comercializează ceapa şi nu o depozitează la 
păstrare. În luna septembrie vânzările s-au intensificat. 

Piaţa de ceapă se caracterizează prin deficit de producţie autohtonă de calitate. Ceapa din arpagic 
este comercializată la un preţ mai redus. Fiecare din producători se stăruie să-şi comercializeze 
producţia din arpagic, deoarece ea pierde din calitate (se strica). Ceapa cultivată din seminţe este 
păstrată în depozite aşteptând o creştere a preţului. Ceapa de import lipseşte, excepţie fiind ceapa 
roşie şi albă pe pieţele din Chişinău şi Bălţi. 

Pe parcursul perioadei de referinţă preţurile medii la ceapă au înregistrat o creştere semnificativă, de 
la 8,24% la piaţa din Ungheni până la 56% la piaţa din Cahul. Preţul maxim de comercializare a fost 
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înregistrat la piaţa din Ungheni şi Cahul – 5,00 lei/kg în ultimele zile de monitorizare a lunii 
septembrie. Cel mai mic preţ a fost monitorizat la piaţa din Chişinău, Cahul şi Edineţ – 3,00 lei/kg la 
începutul perioadei de referinţă. Comparativ cu luna septembrie a anului precedent preţurile la ceapă 
au înregistrat o creştere esenţială pe toate pieţele monitorizate: de la 19,04% - la piaţa din Chişinău la 
30% - la pieţele din Bălţi şi Cahul. Comparativ cu luna august 2010 preţurile la ceapă s-au majorat cu 
1,40 lei/kg – pe piaţa din Cahul şi cu 0,42 lei/kg – pe piaţa din Ungheni. 

Tabelul 8. Evoluţia preţurilor medii la ceapa galbenă în luna septembrie 2010 
CEAPA GALBENĂ 

Preţ mediu angro, lei/kg 

Abatere, % 

Piaţa 
J. 

02.09.10 
J. 

09.09.10 
J. 

16.09.10 
J. 

23.09.10 
J. 

30.09.10 
Aug. 
10 

Sep. 
10 

Sep./ 
Aug. 

Sep. 2010/ 
Sep. 2009 

Bălţi 3,50 4,00 4,00 4,00 4,50 2,83 4,00 41,34 33,33 

Cahul 3,00 3,00 4,00 4,50 5,00 2,50 3,90 56,00 34,48 
Chişinău 
Albişoara 3,00 3,50 3,50 3,50 4,00 2,40 3,50 45,83 19,04 

Edineţ 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 2,38 3,40 42,85 16,43 

Ungheni 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 3,88 4,20 8,24 26,12 
Sursa: www.agravista.md 
n/a - nu există valori 
Pe pieţele externe (Moscova, Polonia, Ucraina), conform www.fresh-market.ru, situaţia preţurilor la 
ceapă a fost diferită.La pieţele din Moscova preţurile nu au suferit mari schimbări: 10,00 RUB/kg la 
începutul lunii septembrie (3,90 lei/kg) şi 11,00 RUB/kg la sfârşitul perioadei de referinţă (4,51 lei/kg). 
Pe piaţa din Polonia (Bronishe) ceapa este comercializată în cantităţi limitate, iar cererea la acest 
produs se menţine la un nivel înalt. Preţurile se majorează, iar importul de ceapă creşte. Preţurile la 
ceapa de origine autohtonă variază între 0,22 – 0,33 EUR/kg (3,42 – 5,39 lei/kg). Preţurile la ceapă În 
diferite regiuni a Ucrainei au fost diferite. Diapazonul de preţuri pe piaţa din Lvov a fost de 4,10 
UAN/kg la sfârşitul perioadei de referinţă şi 4,60 UAN/kg la începutul aceleiaşi perioade (6,19 – 7,08 
lei/kg). Pentru piaţa din Copani a fost caracteristică o stabilitate relativă de preţuri: 3,65 – 3,80 
UAN/kg (5,65 – 6,04 lei/kg). 

Următoarea perioadă se va caracteriza cu majorarea preţului şi a volumului de ceapă de import. 

Morcov 
Luna septembrie s-a caracterizat printr-o intensificare bruscă a ofertei 
la acest produs. Potrivit studiilor efectuate de experţii AGROinform, pe 
pieţele angro a predominat morcovul autohton. Numai în unele zile la 
Bălţi şi Ungheni în comercializare a fost expus şi morcovul importat din 
Olanda, Turcia şi România, care a constituit 10 – 15% din producţia 
totală. Cele mai mari cantităţi de morcov au fost comercializate în a 
doua jumătate a lunii curente, când fermierii au început recoltarea în 

masă a morcovului. Cele mai solicitate soiuri au fost Şantone şi Crasavca. În luna curentă, mai activi 
au fost producătorii. La Edineţ şi Ungheni morcovul a fost vândut numai de către producătorii locali. 
La Bălţi şi Chişinău morcovul a fost comercializat în raport egal 50 la 50% de către producători şi 
intermediari. Numai la Cahul mai activi au fost intermediarii, iar producătorii au ocupat pe piaţa locală 
un segment minim. 

Pe parcursul întregii perioade de referinţă, morcovul a fost expus spre vânzare pe toate pieţele 
analizate. Producţia autohtonă din raioanele Briceni, Criuleni, Anenii Noi şi Edineţ în mare parte a fost 
pusă în comercializare pe pieţele din Bălţi, Edineţ şi Chişinău. Cantităţi mai mici de morcov au fost 
comercializate pe piaţa din Ungheni de către producătorii din regiunea dată. Preponderent, morcovul 
este comercializat în saci de plasă a câte 5,0- 15,0 kg. Calitatea morcovului autohton, cât şi 
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dimensiunile au fost diferite. Calitatea morcovului de import a fost mai bună comparativ cu cea a 
morcovului autohton. Preţul de comercializare a producţiei de import a fost cu 1,00- 1,50 lei/kg mai 
mare faţă de morcovul de origine locală. 

Comparativ cu luna august, la toate pieţele a fost înregistrată o creştere a preţului mediu cu 1,5 – 1,8 
ori, datorită creşterii cererii. Producţia a fost solicitată de către consumător pentru sezonul de iarnă. 
Cele mai mari preţuri au fost înregistrate spre sfârşitul primei decade, când din cauza condiţiilor 
atmosferice oferta a fost in descreştere. În ultima decadă a lunii, când oferta a crescut treptat, preţul 
de comercializare la majoritatea pieţelor a devenit identic cu cel de la începutul lunii. Cel mai mic preţ 
(2,00 lei/kg), a fost înregistrat pe data 2 şi 16 septembrie la piaţa din Chişinău, iar cel mai mare preţ 
(10,00 lei/kg) a fost înregistrat pe data de 9 septembrie la piaţa din Ungheni. Cea mai mare cantitate 
de morcov a fost comercializată la preţul de 3,00 – 4,00 lei/kg. 

Tabelul 9. Evoluţia preţurilor medii la morcov în luna septembrie 2010 

MORCOV  
Preţ mediu angro, lei/kg 

Abatere, % 

Piaţa 

J. 
02.09.10 

J. 
09.09.10 

J. 
16.09.10 

J. 
23.09.10 

J. 
30.09.10 

Aug. 
2010 

Sep. 
2010 Sep./ 

Aug. 
Sep2010/ 
Sep.2009 

Bălţi 4,00 5,00 4,50 4,00 3,50 2,75 4,20 52,00 - 26,67 

Cahul 5,00 5,00 6,00 5,00 4,00 2,75 5,00 81,81 - 14,16 
Chişinău 
Albişoara 3,00 3,50 3,00 4,00 4,00 2,45 3,50 42,85 - 34,94 

Edineţ 3,00 3,00 4,50 4,00 4 2,50 3,70 48,00 - 41,92 

Ungheni 7,00 8,00 7,00 6,00 7,00 4,00 7,00 75,00 40,00 
Sursa: www.agravista.md 
n/a - nu există valori 

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009 preţurile au înregistrat o descreştere, abaterea variind 
între - 14,16 şi – 41,92%. Conform informaţiei parvenite de la operatorii de piaţă, în septembrie 2009 
pieţele agricole au fost ocupate mai mult cu morcov importat din Belarusi, Olanda, Polonia, Ucraina. 
Producţia de origine autohtonă în această perioadă a constituit aproximativ 20 – 30%, iar calitatea 
morcovului autohton în rezultatul secetei din anul trecut a fost joasă. 

În perioada de referinţă pe piaţa din Polonia, morcovul s-a comercializat la preţul mediu de 3,35 
lei/kg, cu 1,36 lei/kg mai mic decât preţul mediu de comercializare a morcovului pe piaţa din Moldova. 
Polonia este una din cele mai mari producătoare de morcov în Europa, dar totuşi terenurile agricole 
au suferit din cauza creşterii temperaturii aerului, care a influenţat la creşterea preţului de 
comercializare. În luna curentă preţul mediu cu care a fost vândut morcovul a crescut cu 0,79 lei/kg 
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În Rusia morcovul a fost comercializat la preţul mediu de 
4,19 lei/kg. 

Pentru următoarea perioada piaţa locală va fi invadată cu producţie de import. Cantităţile de producţie 
autohtonă vor rămâne la nivelul lunii septembrie. Preţul de comercializare va creşte treptat. 


