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ABSTRACT. The sector of hetero-oil crops is a promising one in the Republic of Moldova, which in 
the past had a good development (1980-1995) and which is currently in a phase of recovery with an increased 
interest from agricultural producers. The article provides a comprehensive analysis of international trade 
in essential oil, which allows us to understand the main players in the target markets and to be able to 
integrate domestic products based on international trends.

Based on the research and analyzes performed, strategic conclusions were formulated for the 
sustainable development of the branch of hetero-oil crops necessary for implementation by the actors of the 
value chains in the sector.
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INTRODUCERE
Sectorul plantelor etero-oleaginoase este parte componentă a horticulturii autohtone și este unul de 

perspectivă, deoarece este profitabil, se bucură de interes produsele pe piețele regionale și internaționale, 
factorii de producere sunt prielnici, susținere din partea autorităților / donatorilor și experiența / istoricul 
înregistrat facilitează dezvoltarea durabilă a lui

Plantele aromatice și medicinale (PAM) sunt specii vegetale, cultivate sau spontane, care prin 
compoziția lor chimică au proprietăți farmaceutice și sunt folosite în terapeutica umană și veterinară. 
Plantele date tind să prefere solurile sărace și nu pe cele bogate. Astfel permit valorificarea terenurilor cu o 
bonitate mai joasă, ceea ce este extrem de important în localitățile rurale, diversificarea activităților agricole 
și obținerea de profituri pe măsură de către fermieri.

Infrastructura post-recoltare trebuie să fie dezvoltată în așa mod, ca în rezultatul procesării materiei 
prime plante etero-oleaginoase să se rezulte următoarea structură estimativă de produse finite:

1. Ponderea cea mai mare este destinată produselor industriei alimentare – 50%;
2. 30% cosmetologie și produse de igienă;
3. 20% pentru medicină (pentru care se estimează o creștere mai mare în viitor).
Comerțul internațional cu produse horticole suferă transformări esențiale (în special în țările cu 

economie de piață, cum ar fi: UE, Marea Britanie, etc.), ceea ce inevitabil va avea impact și asupra Republicii 
Moldova. Producătorii și exportatorii trebuie să-și ajusteze businessul și comerțul (logistica) reieșind din 
tendințele date de dezvoltare a comerțului pe piețele, care se dorește să se exporte și cu potențial de absorbție.

Scopul articolului constă în efectuarea cercetărilor sectoriale ale ramurii culturii etero-oleaginoase, 
iar rezultatele analizelor efectuate vor informa persoanele interesate în dezvoltarea durabilă a sectorului 
și nu în ultimul rând vor stimula asocierea / cooperarea lor și integrarea lor în lanțurile valorice, prin 
dezvoltarea unor parteneriate avantajoase.
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MATERIAL ŞI METODE
În calitate de surse pentru efectuarea cercetărilor au servit anuarele statistice ale Republicii Moldova, 

datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a RM referitoare la evoluția sectorului agrar și, în 
special a culturilor etero-oleaginoase, precum și literatura de specialitate.

Autorii au analizat detaliat comerțul internațional cu ulei esențial (atât importul cât și exportul) și au 
identificat țările cele mai importante în acest sector, unde putem constata că UE este un actor important 
pe piață dată și amplasarea favorabilă a RM creează premise reale pentru dezvoltarea durabilă a sectorului 
analizat în republică.

În procesul de cercetare s-au utilizat următoarele metode: monografică, comparativă și regresia.

REZULTATE ȘI DISCUȚII
În prezent, majoritatea companiilor care produc ulei esențial îl comercializează prin companii mamă 

sau intermediare și nu au relații comerciale cu companiile lidere internaționale. Este necesară stabilirea 
parteneriatelor cu traiderii internaționali direct, dar aceasta este posibil numai în cazul asigurării volumelor 
și asortimentului necesar de produse etero-oleaginoase.

Necesitatea unui suport de stat în susținerea companiilor din Republica Moldova la obținerea accesului 
la piețele internaționale este unul important și apreciat de către producători și exportatori, însă sunt rezerve 
mari care sunt limitări severe ale dezvoltării exportului sectorului culturii etero-oleaginoase. Cooperarea și 
crearea unor grupuri de producători bine organizate va permite dezvoltarea sectorului dat mult mai rapid în 
ceea ce privește exportul și diversificarea piețelor.

Concluziile generale care stopează dezvoltarea sectorului culturilor etero-oleaginoase sunt:
● Diversificarea piețelor de desfacere. Legături slabe cu potențiale piețe alternative. Comunicare 

insuficientă, necunoașterea limbilor de circulație internațională;
● Lipsa sistemelor de trasabilitate și numărul mic de certificări internaționale ale producătorilor / 

exportatorilor (GlobalGAP, HACCP, certificarea ecologică, certificat Halal și Kosher);
● Managementul exportului și logistica este defectuoasă în cazul exportului pe noi piețe.
Dezvoltarea cu succes a sectorului culturilor etero-oleaginoase poate fi asigurat numai prin cunoașterea 

bine a comerțului internațional și identificarea nișelor de piață pentru care putem penetra produsele autohtone.

Tabelul 1
Exportul mondial de uleiuri esențiale pentru anii 2011-2020, mii USDTabelul 1. Exportul mondial de uleiuri esențiale pentru anii 2011-2020, mii USD

Sursa: Elaborată în baza datelor Eurostat (Comext)
 

Sursa: Elaborată în baza datelor Eurostat (Comext)
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Examinând datele tabelului, conchidem că exportul mondial de uleiuri esențiale în perioada anilor 
2016-2020 a sporit cu 131.1% în comparație cu anii 2011-2015, ceea ce ne demonstrează un trend pozitiv 
și un interes față de produsele obținute din PAM.
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Fig. 1. Structura exportului mondial ulei esențial în mediu pentru perioada anilor 2011-2020

În exportul mondial cei mai importanți operatori sunt India, SUA, China și Franța, unde țările din 
Asia cunosc un ritm mult mai rapid de dezvoltare. UE are un rol important în exportul mondial și putem 
confirma că este un producător și operator însemnat.

Tabelul 2
Importul mondial de uleiuri esențiale pentru anii 2011-2020, mii USDTabelul 2. Importul mondial de uleiuri esențiale pentru anii 2011-2020, mii USD

Sursa: Elaborată în baza datelor Eurostat (Comext)
 

Sursa: Elaborată în baza datelor Eurostat (Comext)
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Analizând tabelul, constatăm că importul mondial de uleiuri esențiale în perioada anilor 2016-2020 
a sporit cu 138.8% în comparație cu anii 2011-2015, ceea ce ne demonstrează că produsele obținute din 
PAM sunt oportune de dezvoltat în RM și este un sector de perspectivă, deoarece am avut rezultate destul 
de bune în trecut.
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Fig. 2. Structura importului mondial ulei esențial în mediu pentru perioada anilor 2011-2020

În structura importului mondial cele mai mari țări importatoare SUA, Franța și Germania, unde 
țările date sunt relativ aproape de RM și ușor poate fi asigurat logistica pentru export al țării. Țările din 
UE sunt importatori mari pe piața internațională, unde industriile conexe acestui sector au o dezvoltare 
avansată (parfumerie, medicină, industria ușoară, etc.).

În continuare se propune de analizat comerțul internațional al RM cu uleiuri esențiale, unde se 
constată că avem o balanță comercială pozitivă și exportul poate deveni o sursă stabilă de venit în cazul 
dezvoltării durabile a sectorului agroindustrial al republicii.

Tabelul 3
Analiza balanței comercializare cu uleiuri esențiale ale RM, anii 2011-2020

Sursa: Elaborată în baza BNS și datelor MADRM (Eurostat (Comext)
 

Sursa: Elaborată în baza BNS și datelor MADRM (Eurostat (Comext)

Marketingul produselor sectorului PAM trebuie să se bazeze pe următoarele aspecte și anume:
1. Asigurarea competitivității adecvate produselor obținute din sectorul PAM;
2. Introducerea și utilizarea metodelor moderne de procesare a PAM (ex.: extracția critică cu CO2, 

uscarea prin sublimare, etc.). Accesarea piețelor și exportul este necesar de a avea produse cu ca litate înaltă și 
de asigurat certificarea și trasabilitatea adecvată a produselor obținute din sectorul PAM;

3. Participarea la expozițiile internaționale cu scopul de a promova și de a penetra produsele sectorului 
PAM pe piețele existente și diversificarea lor;

4. Asocierea fermierilor pe verticală și cooperarea lor pe orizontală este motoul de dezvoltare durabilă 
a sectorului PAM și necesitate vitală pentru unificarea eforturilor.

În continuare se propune analiza balanței comerciale cu uleiuri esențiale ale RM pentru perioada 
anilor 2016-2019 și destinația pe țări de export și import.
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Tabelul 4
Analiza balanței comerciale cu PAM ale RM pentru perioada anilor 2016-2019

Denumirea 
mărfii

Anii
2016 2017 2018 2019

Cantitatea, 
kg

Valoarea, 
mii dolari

Preț 
mediu, 
USD/

kg

Cantitatea, 
kg

Valoarea, 
mii dolari

Preț 
mediu, 
USD/

kg

Cantitatea, 
kg

Valoarea, 
mii dolari

Preț 
mediu, 
USD/

kg

Cantitatea, 
kg

Valoarea, 
mii dolari

Preț 
mediu, 
USD/

kg
EXPORT - total  2,044,611   2,424,972   2,706,902   2,779,195  
Plante și părți, 
semințe și fructe 
folosite în parfu-
merie, medicina: 87,460 384 4.39 91,922 289 3.14 95,910 418 4.35 62,726 276 4.39
din care:             
Tarile CSI - total 38,740 171 4.42 32,514 92 2.82 20,576 55 2.66 20,576 7,021 32.49
Belarus    7,354 41 5.59 3,008 22 7.4 3,275 18 5.5
Federația Rusa 38,740 171 4.42 25,160 51 2.01 16,040 31 1.93 3,746 14 3.86
Ucraina       1,528 0 0.3    
Tarile Uniunii 
Europene - total 35,163 126 3.59 9,989 20 2.03 26,085 120 4.60 26,085 50,544 206.11
Bulgaria       13,000 64 4.9    
Franța    542 5 8.57 700 10 14.4 707 7 10.5
Germania       2,000 5 2.3 1,096 3 2.8
Polonia 15,282 38 2.5 9,348 14 1.47 2,550 11 4.3 32,973 124 3.7
Romania 19,803 87 4.4    7,835 30 3.9 15,768 72 4.6
Celelalte tari ale 
lumii - total 13,557 86 6.38 49,420 176 3.57 49,248 243 4.93 5,161 37 7.18
Macedonia 13,467 85 6.3 48,586 172 3.54 48,546 239 4.9 4,262 32 7.5
Statele Unite ale 
Americii 90 2 17.9 552 3 5.01 336 2 4.7 644 3 5.0
IMPORT - total  4,020,357   4,831,335   5,764,279   5,841,782  
Plante și părți, 
semințe și fructe 
folosite în parfu-
merie, medicina: 81,307 514 6.33 115,102 516 4.49 80,980 536 6.61 69,568 654 9.40
din care:             
Tarile CSI - total 54,724 204 3.73 82,093 212 2.59 49,297 193 3.91 28,870 165 5.71
Federația Rusa 4,299 10 2.34 1,008 5 4.62 2,011 16 8.05 5,009 28 5.49
Ucraina 50,425 194 3.85 81,086 208 2.56 47,286 177 3.74 21,772 124 5.70
Tarile Uniunii 
Europene - total 16,248 233 14.36 17,484 230 13.14 17,803 244 13.70 23,050 333 14.46
Bulgaria 214 7 34.5 313 10 30.49 4,503 15 3.3 2 0 18.1
Republica Ceha 1,128 7 6.0 1,382 22 15.89 728 9 12.6 1,027 15 15.1
Germania 369 23 61.4 613 9 15.18 378 19 49.7 503 10 20.1
Italia 847 29 34.5 1,156 26 22.12 1,960 44 22.3 4,732 70 14.8
Polonia 4,892 20 4.1 1,760 9 5.13 1,287 14 10.5 544 11 20.9
Romania 6,450 84 13.1 9,262 134 14.44 8,872 140 15.8 15,678 201 12.8
Celelalte tari ale 
lumii - total 10,335 77 7.44 15,525 74 4.79 13,879 99 7.12 17,648 156 8.85
Israel    15 0 21.35 5,138 27 5.2    
Egipt 4,094 21 5.0 14,562 62 4.23 7,572 41 5.4 8,467 54 6.4
Balanța 
comercială 
(export față 
import) 6,153 -130 -21.2 -23,180 -228 -1.3 14,930 -118 -2.3 -6,842 -379 -5.0

Sursa: Elaborat de grupul de autori

Analizând exporturile și importurile de uleiuri esențiale constatăm că în perioada anilor 2016-2019 se 
menține o situație stabilă, iar cel mai negativ fapt se atestă, că balanța comercială este negativă, deoarece 
importurile valoric sunt mai mari ca exporturile, ceea ce indică oportunități de creștere a consumului intern 
pentru produsele sectorului analizat.

Grupul de autori au identificat principalele cerințe față de calitatea produselor comercializate din 
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sectorul culturi etero-oleaginoase, dar ele sunt generale, în rest pentru comerțul cu țările concrete sunt 
necesare identificarea tuturor condițiilor.

Lanțurile valorice ale sectorului plante etero-oleaginoase sunt diversificate și complexe, deoarece 
includ agenți economici care participă la producerea materiei prime (primul cluster al lanțului valoric - 
companii agricole și multiplii furnizori de inputuri și echipamente), unde relațiile create și parteneriatele 
existente facilitează dezvoltarea sectorului dat.

Totodată, odată cu înaintarea în dezvoltarea lanțurilor valorice constatăm mult mai multe la cu ne și 
probleme, unde sunt necesare eforturi esențiale ale tuturor actorilor și susținere ale statului / donatorilor la 
facilitarea parteneriatelor pentru crearea de plus valoare la produsele sectorului plante etero-oleaginoase.

Identificarea principalelor cerințe față de calitatea produselor comercializate din sectorul de plante 
etero-oleaginoase este important pentru antreprenori, dar ele sunt generale, în rest pentru comerțul cu țările 
concrete sunt necesare identificarea tuturor condițiilor.

Un aspect important pentru accesarea și exportul producției din plante etero-oleaginoase pe piețe 
alternative este necesar să se cunoască factorii ce influențează comerțul, care sunt examinați în tabelul de 
mai jos:

Tabelul 8
Analiza matricei factorilor care influențează producerea și comerțul cu produse 

ale sectorului plante etero-oleaginoase din Republica Moldova

Nr Denumirea speciei

Aspecte 
tehnologice Aspecte economice Aspecte 

marketing Scor final

Total 
punctaj

Clasifi-
carea 
după 

scoring

Total 
punctaj

Clasifi-
carea după 

scoring
Total 

punctaj

Clasifi-
carea 
după 

scoring

Scor 
total

Clasificarea 
după 

avantaje şi 
sustenabilitate

Plante etero-oleaginoase         
1 Levănţica (Lavandula angustifolia) 17 2 15 3 16 2 48 1
2 Siminoc italian (Helihrissum italiicum) 17 2 16 2 15 3 48 1
3 Issop (Hissopus officinalis) 17 2 15 3 12 5 44 4
4 Şerlaiul (Salvia sclarea) 12 6 18 1 12 5 42 5
5 Jaleşul (Salvia officinalis) 16 3 14 4 15 3 45 3
6 Sovîrv (Orighanum vulgararis sub hirtum) 18 1 9 8 15 3 42 5
7 Cimbrul de grădină (Satureja hortensis) 18 1 16 2 12 5 46 2
8 Mărarul ( Anethum graveolens) 11 7 11 7 8 6 30 8
9 Roiniţa (Melissa officinalis) 13 5 12 6 14 4 39 6
10 Mentha (Mentha sp) 11 7 13 5 15 3 39 6
11 Fenicul (Feniculum vulgare) 15 4 13 5 8 6 36 7
12 Trandafir (Roza damasciana) 11 7 11 7 17 1 39 6

Analiza generală a tabelului ne demonstrează, că în cazul culturilor etero-oleaginoase rea co mo date 
din punct de vedere marketing sunt: (1) lavanda și siminoc italian; (2) cimbrul de grădină; (3) jaleșul.

Pentru producătorii și exportatorii din sectorul culturi etero-oleaginoase sunt importante cu noaș terea 
cerințelor de export pe piețele strategice și cele potențiale, iar informațiile generalizate sunt prezentate în 
tabel:

Tabelul 5
Cerințele pentru export a produselor sectorului culturi etero-oleaginoase

Specificare Condiții pentru certificare Parametri de 
calitate Condiționare Ambalare

Culturi etero-
oleaginoase

Certificat fitosanitar / inofensivitate, 
HACCP, certificat ecologic, certificat 
de ori gine, certificat de laborator 
acreditat UE. Important sunt 
certificatele Halal și Kosher

Conținut 
chimic al 
uleiurilor 
pentru fiecare 
produs 
împarte

Ulei eteric - culoare, miros, 
cultura pură (uleiurile separate 
pe loturi de fabricare), metoda 
și termenul de recoltare, 
metoda de procesare

Vase de 
plastic 
alimentar 
și inox

Sursa: Elaborat de grupul de autori
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Principalul motiv pentru care agricultorii trebuie să se gândească la cultivarea plantelor etero-
oleaginoase este că au o universalitate ridicată în privința adaptării și are de asemenea și o durată de viată 
îndelungată. Mai mult decât atât, plante etero-oleaginoase vă poate aduce și venituri frumoase, mai ales 
daca este utilizată în scopul producerii uleiului esențial și poate fi asigurat circuitul eco lo gic de producere.

CONCLUZII
Actualmente se constată lipsa acută de informații complexe / practice / aplicative pentru pro du cători 

agricoli în ceea ce privește dezvoltarea eficientă și sustenabilă a afacerilor cu culturi etero-oleaginoase, 
modernizarea tehnologiilor de producere și procesare a materiei prime, marketingul uleiurilor esențiale, 
crearea de valoare adăugată, sistemul ecologic de producere și procesare, ma na ge mentul practic al 
gestionării operaționale a afacerilor, competitivitatea produselor și întreprinderii pentru asigurarea piețelor 
de desfacere.

Instituțiile statului și donatorii trebuie să-și focuseze eforturile și asistența la perfecționarea cad rului 
existent, care ar impulsiona dezvoltarea sectorului culturi etero-oleaginoase și să susțină mult mai focusat / 
mai determinat acest sector, că este unul de perspectivă, cu posibilități enorme ne explorate atât economice, 
sociale și ecologice.

Cultivarea plantelor etero-oleaginoase pentru Republica Moldova oferă fermierilor posibilități de 
diversificare a surselor de venit și prezintă o serie de avantaje:

●  Se obține materie primă «curată», căutată în U.E. pentru industria biomasă, alimentară, 
farmaceutică, cosmetică, ușoară, etc.;

●  Se promovează culturile cu aplicație în industrie (plante tehnice, plante etero-oleaginoase);
●  Se diversifică gama de plante cultivate, aceasta ducând în timp la reducerea recoltărilor din flora 

spontană;
●  Se asigură produse competitive sub aspectul calității, cu referire directă asupra protecției 

consumatorului;
●  Se stabilesc relații de afaceri între producătorii și procesatorii interni și externi;
●  Majoritatea culturilor sunt mecanizate și nu necesită investiții considerabile;
●  Afacerile cu culturi etero-oleaginoase sunt practicate de fermieri mici și mijlocii ce este 

important pentru asigurarea de alternative pentru ei și va facilita asocierea / cooperarea lor 
pentru integrarea în lanțurile valorice;

●  Se pregătește forța de muncă pentru metode moderne de cultivare și servicii complementare;
●  Culturi etero-oleaginoase sunt culturi cu un nivel de rentabilitate ridicat și permit de a utiliza 

mult mai eficient factorii de producere (terenul mijloacele fixe, etc.).
Producerea culturilor etero-oleaginoase în sistem ecologic oferă unele avantaje și sunt reco man date 

pentru fermierii mici spre implementare reieșind din următoarele considerente:
●  Cultivarea culturilor etero-oleaginoase este favorizată de condițiile pedo-climaterice din 

regiunea dată.
●  Atât pe piața internă cât și pe cea europeană, cererea este în plină ascensiune.
●  Randamentul / rentabilitatea acestor culturi este unul foarte ridicat! Aceasta înseamnă bani 

foarte mulți pentru antreprenori.
●  Investiția inițială este mică în raport cu profitul mediu obținut.
●  Prețul de comercializare avantajoase, în funcție de: specie, partea folosită (flori, frunze, rădăcini, 

rizomi, muguri, semințe, fructe etc.), de starea produsului, de sistemul în care sunt produse: 
ecologic sau convențional.
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