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Sezonul exportului de fructe și legume din 
Moldova a început. Producătorii autohtoni au 
șansa de a alege noi piețe de desfacere cu reguli 
stabile, norme de calitate accesibile, cerințe pu-
țin mai neobișnuite însă ușor aplicabile. Stan-
dardul GlobalG.A.P. este calea spre noi piețe și 
comerț stabil.

Exportul fructelor şi legumelor din Moldova 
este preponderent orientat spre pieţele tradiţionale 
de desfacere din CSI, pieţe în dezvoltare, nestabi-
le în prezent, fapt ce presupune riscuri mari pentru 
livrările de produse în aceste ţări. Luând în conside-
raţie situaţia politică din regiunea dată, exportatorii 
autohtoni de produse agricole vor începe să penetre-
ze tranşant pieţele UE și ale altor ţări, unde normele 
de inofensivitate şi calitate sunt mai deosebite.

Autorităţile Moldovei au obţinut anumite succe-
se în procesul de armonizare a normelor de produ-
cere a fructelor, legumelor şi a altor produse agrico-
le cu standardele Uniunii Europene. Sunt aprobate 
un şir de reglementări tehnice, există laboratoare 
acreditate în sistemul naţional, servicii autorizate 
de supraveghere şi certifi care fi tosanitară a produ-
selor agricole etc. Toate aceste acţiuni ale autorităţi-
lor Republicii Moldova, într-o anumită măsură, vor 
permite accesul exportatorilor pe teritoriul UE. Însă 
acest fapt nu va garanta obţinerea unei nişe sigure 
pentru desfacerea produselor agricole. 

Consumatorii din UE, în număr de peste 500 de 
milioane, preferă să facă cumpărături în supermar-
keturi, în care sunt comercializate peste 80 la sută 
din fructele şi legumele proaspete. În vederea asi-
gurării consumatorilor cu produse agricole inofen-
sive pentru viaţa şi sănătatea lor, supermarketurile 
cu reţele internaţionale au elaborat standarde care 
impun furnizorilor de produse agricole cerinţe mult 
mai dure în comparaţie cu normele ofi ciale ale UE. 
De exemplu, reţelele comerciale din UE au elaborat 

pentru fructele şi legumele proaspete, standardul 
internaţional GlobalG.A.P. 

Membrii Grupului GlobalG.A.P. sunt urmă-
toarele supermarketuri cu reţele internaţionale: 
METRO, KESKO, LAURS, TESKO, COOP, 
ASDA etc. Compania internaţională de inspecţie 
şi certifi care SGS este membru asociat al Grupului 
GlobalG.A.P. Acest standard global de bună practică 
în agricultură (G.A.P.) cere ca, în procesul de creşte-
re a fructelor şi legumelor, să fi e respectate normele 
de inofensivitate a produsului, de protecţie a mediu-
lui ambiant şi de protecţie socială a angajaţilor la 
producere. Trasabilitatea produselor este una dintre 
cerinţele obligatorii ale standardului GlobalG.A.P.  

În scopul comercializării produselor agricole 
pe enorma piaţă din UE, anual se certifi că milioa-
ne de producători agricoli din peste 110 ţări. Acest 
standard se aplică şi în ţările ex-sovietice, cum ar 
fi : Ucraina, Georgia, Bielorusia, Rusia, Armenia, 
Uzbekistan etc. Obiectul certifi cării GlobalG.A.P. 
este un sistem de producere care cuprinde următorul 
lanţ: materialul semincer şi săditor, solul, creşterea, 
colectarea recoltei şi manipularea produsului fi nit 
până la „poarta fermei”. 

Aplicarea acestui standard nu este difi cilă. 
Compania internaţională de inspecţie SGS a cer-
tifi cat 8 producători de fructe şi legume proaspe-
te în Moldova. Producătorii agricoli în procesul 
de implementare a standardului GLOBALG.A.P. 
pot folosi cerinţele acestuia, care sunt publicate în 
limba română pe site-ul www.globalgap.org. SGS 
Moldova organizează cursuri de instruire pentru 
producătorii agricoli, care doresc să implementeze 
standardul GlobalG.A.P. La sistemul respectiv de 
certifi cate pot apela atât producătorii mari, cât şi cei 
mici şi mijlocii precum producătorii individuali sau 
în grup. Companiile de colectare şi export al produ-
selor agricole, furnizoare pentru reţelele comerciale 
menţionate, trebuie de asemenea să deţină certifi ca-
tul GlobalG.A.P. 

Legislaţia existentă în cadrul Moldovei cuprin-
de pe moment mai mult de 50 la sută din cerinţele 
GlobalG.A.P. şi este obligatoriu ca aceste cerinţe să 
fi e deja implementate de către fermieri.

Marea deosebire dintre legislaţia Moldovei şi 
GlobalG.A.P. constă în faptul că cerinţele standardu-
lui necesită înregistrări care urmează a fi  menţinute 
şi documentate la momentul respectiv pentru fi ecare 
activitate de producere. Un alt element distinctiv, la 
fel de semnifi cativ, este faptul că un fermier sau un 
grup de fermieri trebuie să fi e certifi cat de un orga-
nism de certifi care independent, pentru a confi rma că 
sistemul corespunde cerinţelor GlobalG.A.P. Compa-
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nia SGS este autorizată de Secretariatul GlobalG.A.P. 
în calitate de organism de certifi care. 

Standardul GlobalG.A.P. trebuie să fi e imple-
mentat cu cel puţin 3 luni înainte de certifi carea 
producătorului agricol, iar inspecţia de certifi care se 
efectuează doar în procesul de colectare a produ-
sului. Certifi catele GlobalG.A.P. se eliberează pe o 
perioadă de 12 luni.

Pentru a obţine certifi carea, este esenţial de 
a urma paşii indicaţi în continuare: 1. Obţinerea, 
studierea şi aplicarea cerinţelor standardului Glo-
balG.A.P.; 2. Completarea chestionarului primit de 
la compania SGS Moldova pentru oferta de preţ şi 
încheierea Contractului de sublicenţiere şi certifi ca-
re; 3. Efectuarea auditului de către SGS Moldova  
şi obţinerea certifi catului GlobalG.A.P. Informaţia 
despre producătorii certifi caţi se introduce într-o 
bază de date globală. 

Certifi catul GlobalG.A.P. serveşte ca bază pen-
tru alte certifi cări. În diferite ţări, conform regle-
mentărilor şi diferitelor sisteme de certifi care, sunt 
prevăzute şi se solicită de către importatori diverse 
tipuri de certifi cate: de conformitate, non-GMO, 

de calitate, igienic/sănătate/sanitar-epidemiologic, 
non-radioactivitate etc. 

În baza certifi catului GlobalG.A.P., cu ajutorul 
căruia se monitorizează întreg ciclul începând de 
la sol până la testarea produsului fi nit, toate aceste 
rezultate pot servi la eliberarea oricărui alt certifi -
cat solicitat sau necesar, aplicându-se principiul po-
trivit căruia o singură testare de laborator servește 
drept platformă pentru mai multe certifi cări. Astfel, 
pentru producătorii agricoli certifi caţi în sistemul 
GlobalG.A.P. există mai multe oportunităţi de ex-
tindere pe orice piaţă europeană, precum şi a ţărilor  
CSI, acesta în ansamblu este mai econom, dinamic, 
fl exibil, operativ şi necesită mai puţin timp.  

Detalii referitoare la aplicarea standardului 
GlobalG.A.P. pot fi  obţinute în incinta fi lialei com-
paniei internaţionale SGS în Moldova: Chișinău, 
Str. M. Eminescu, 7, tel: 022 22 83 83; fax: 022 22 
50 66; e-mail: sgs.moldova@sgs.com;  www.sgs.
com; www.sgsgroup.ro; www.sgs.ru.

În ofi ciul companiei, săptămânal, în fi ecare zi 
de luni, la ora 11.00, sau în alte zile solicitate de 
fermieri, se organizează seminare informative. 

Război, mijlocul sec. al XIX-lea. Nr. 415


