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Livada superintensivă sau clasică? 

Superintensiv  
• Densitate mare a pomilor pe hectar 

• Recoltă mare la hectar 

• Fructe de calitate superioară 90% 

• Fructe omogene după calibru 

• Profit garantat an de an 

• Lucrări simple de tăiere a pomilor  

• Irigare obligatorie 

• Sistem de suport obligatoriu 

• Posibilitate de a proteja plantația 
împotriva grindinei 

 

Clasic 
• Densitate mică a pomilor pe hectar 

• Recoltă medie de fructe 

• Fructe de calitate 50-60 % 

• Fructe cu calibru diferit 

• Lucrări de tăiere a pomilor primăvara 

anevoioase 

 

 

 

 



Care sunt pașii ce trebuie de parcurs înainte 
de a înființa o livadă modernă: 
• Alegerea locului: 

• Poziționarea terenului; 

• Analiza solului; 

• Potențialul de irigare (calitatea apei); 

• Forța de muncă (distanța până la localității / potențialul antrenării angajaților în lucrările 
principale din livadă); 

• Accesul la teren (calitatea drumului, existența surselor de energie electrică) 

• Adresarea la un Birou de Proiectare a livezii: 

• Elaborarea proiectului (efectuarea analizei solului/apei, recomandarea tipului de livadă, soiului, 
portaltoiului, polenizatorilor, formei de coroană, etc.) 

• Comandarea materialului săditor 

• Comandarea componentelor sistemului de irigare, de suport și antigrindină (după 
necesitate) 

 

 

 



Alegerea soiului ce va fi cultivat în livadă: 

• Studierea pieței de comercializare a fructelor 

• Studierea avantajelor, dezavantajelor și potențialului soiului 

• Potențialul de păstrare a soiului (ex. măr) 

• Categoria de calitate a materialului săditor (certificat) 

• Taxe și cheltuieli adiționale la procurarea soiului (royality, costuri de 

transport, taxe de import, etc.) 

 



Alegerea portaltoiului ce va fi cultivat în 
livadă: 

• Studierea rezultatelor analizei solului 

• Potențialul de irigare 

• Desimea pomilor per hectar 

• Potențialul de instalare a sistemului de suport 

 



Alegerea polenizatorului ce va fi cultivat în 
livadă: 

• Determinarea % ce se va utiliza în livadă 

• Perioada de înflorire și perioada de viabilitate a polenului 

• Potențialul de comercializare pe piață 

• Distanța maximă de la soiul ce va fi polenizat de 8-14 metri  

• Se folosește aceiași vigoare a portaltoiului la producerea materialului 

săditor 

 

 



Cum alegem corect forma de coroană? 

• Soiul:  

• Potențialul de fructificare; 

• Tipul de fructificare; 

• Vigoarea de creștere 

• Portaltoiul: 

• Vigoarea de creștere: 

• Impunerea intrării pe rod 

• Combinația soi / portaltoi 

• Mărimea fructelor (ex. Cireș) 

 



Formele de coroană: 

• Fus subțire 

• Piramida mixtă cu volum mic 

• Tufa spaniolă  

• Vasul liber sau Vasul ameliorat 

• Candelabru 

• Drapel Marchand 

 

 



Sistemul de suport și antigrindină 



CREDITE  
Proiectul ”Livada Moldovei” 

 

Condițiile de finanțare: 

•termenul maxim de creditare  - 10 ani 

•perioada maximă de grație  -  4 ani 

•rata medie a dobânzii în Euro -   de la 2,8% până la 4% anual 

•rata medie a dobânzii în MDL   -   apr. 10 % anual 

 



Facilități fiscale/vamale  
în cadrul Proiectului 

 

 

1.Aplicarea TVA la cota “Zero” pentru livrarea pe teritoriul țării și importul a mărfurilor, 
lucrărilor și serviciilor; 
2.Aplicarea Accize la cota “Zero” pentru livrarea pe teritoriul țării și importul a mărfurilor, 
lucrărilor și serviciilor; 
3.Scutirea de taxele vamale la importul mărfurilor și serviciilor; 
4.Scutirea de plata pentru efectuarea procedurilor vamale la importul mărfurilor și 
serviciilor. 



Subvenții AIPA după plantare: 

 

 

1.Subvenții (în funcție de densitate) de până la 50% pentru: ”Stimularea investițiilor pentru 
înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale” – Submăsura – 1.2; 

 
 
2.Subvenții de până la 50% pentru: Stimularea investițiilor pentru procurarea sistemelor 
de irigare – Submăsura – 2.2; 
 
 
 
Informații suplimentare pe: http://www.aipa.gov.md/ 
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Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor de 
Restructurare a Sectoarelor Vitivinicol  și Horticol 

Adresa:  

str. Calea Basarabiei, 18 (et. 2), Chişinău, Republica Moldova 

Pagina web: www.livada-moldovei.md  

https://www.facebook.com/livada.moldovei   

Telefoane de contact: 

(022) 260-903   departament creditare & leasing  
(022) 100-900    linie telefonică fierbinte  
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