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După 8 ani de activitate, Branșa din vinificație, viticultură și producerea 
băuturilor alcoolice FNSAA ”Agroindsind” constată următoarele: 

Situația din ramura vitivinicolă s-a ameliorat, tot mai pronunțat se simte creșterea 
exporturilor producției peste hotare, în special spre țările Uniunii Europene.  

Concomitent, pe lângă relațiile stabile și avantajoase cu Republica Belorusă  sau 
îmbunătățit și exporturile spre Federația Rusă, preponderent din UTA Gagauzia, tot 
mai insistent se simte interesul partenerului strategic China.  

Toate aceste, ne bucură și încurajează speranța că Republica Moldova treptat va 
ieși din impasul de lungă durată al crizei economice. Acestea merite se datorează 
Guvernului Republicii Moldova, în special Ministerului de ramură, Oficiului Național 
al Viei și Vinului, managerilor talentați din ramură și nu în ultimul rând colectivelor 
de muncă, membrilor de sindicat. 

Totodată, cu regret constatăm, că la capitolul politicii cadrelor, atenției situației 
social-economice a angajaților, membrilor de sindicat, persistă o problemă gravă. Tot 
mai des, pleacă peste hotare mulți specialiști de valoare, salariații continue să 
muncească cu salarii mici, deseori neachitate la timp și chiar reduse cu 1/2 și mai mici. 
Regretabil este că un astfel fenomen are loc preponderent la întreprinderi și organizații 
unde proprietar este integral șau parțial Statul  și în special care se află în stare de 
insolvabilitate. 

Au încetat activitatea așa colective și unități economice precum: 
- SA „Produse Cerealiere” m.Bălţi; 
- ÎS Combinatul Vitivinicol „Naţional Vin”; 
- SA „Fabrica de vin Vulcăneşti”; 
- ÎM Combinatul de vinuri spumante ”Vismos”. 
În condiții dificile se află colectivele: 
- Întreprinderea de Viticultură și Vinificație Stăuceni; 
- SA ”Aroma”; 
- SA ”Vinuri Ialoveni”; 
- SA ”Barză Albă”. 
Multe rezerve sunt în domeniul pregătirii cadrelor pentru ramura vitivinicolă, sunt 

necesare investiții pentru modernizarea mecanismelor de educație, ajustarea lor la 
standardele europene. În acest context este binevenită colaborarea Oficiului Național 
al Viei și Vinului cu Ambasada Republicii Italia, țară cu tradiții vechi în domeniul 
vinificației. 

Facem apel către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Guvernului, 
Parlamentului Republicii Moldova de a găsi soluția prielnică pentru păstrarea și 
dezvoltarea ramurii, creșterea salariului la nivelul mediului pe economie și stimularea 



cadrelor de valoare, păstrarea locurilor de muncă, combaterea fenomenului 
”falimentului intenționat”, răfuială camuflată cu organizațiile sindicale și liderii 
sindicali ”inconvenabili”. 

În situația creată, considerăm oportună revizuirea legislației ce reglementează 
procedura de insolvabilitate și anume a clauzelor ce țin de garantarea drepturilor 
salariaților la negocieri colective la întreprinderile aflate în insolvabilitate și a 
respectării prevederilor survenite în rezultatul acestor negocieri.  

Considerăm că o conlucrare reciproc avantajoasă între Sindicat-Patronat-Guvern 
poate și trebuie susținută, în special că scopul nostru final este bunăstarea cetățeanului 
și a Țării nostre în ansamblu. 
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