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DEZVOLTAREA RAMURII ZOOTEHNICE DIN REPUBLICA MOLDOVA:
PREZENT ȘI VIITOR
Lucrarea prezintă o analiză a dezvoltării economice a ramurii zootehnice – ramura cu cel mai lent
nivel de dezvoltare din Republica Moldova. Zootehnia Republicii Moldova se află la o etapă de
identificare a scenariului de dezvoltare. O parte din crescătorii de animale sunt disperați, nu văd căi de
îmbunătățire a ramurii, alții își vând animalele, fermele, renunță la activitatea respectivă. Sarcina mediului
de cercetare este de a identifica soluții de sporire a competitivității ramurii, elaborarea unui model
autohton de dezvoltare a ramurii zootehnice bazat pe practicile actuale mondiale, argumentarea
importanței ramurii către instituțiile responsabile de stat. În lucrare se va reflecta oportunitățile și căile
propuse de ameliorare a ramurii din punctul de vedere al rezultatelor economice la ziua de astăzi. Autorii
vor încerca să propună un scenariu de viitor pentru dezvoltarea ramurii reieșind din problemele și
oportunitățile ramurii.
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LIVESTOCK PRODUCTION SECTOR DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC
OF MOLDOVA: PRESENT AND FUTURE
The paper presents an analysis of the economic development of animal husbandry - the sector with
the slowest development level of in the Republic of Moldova. This sector is in the stage of identifying its
development scenario. Some of the livestock farmers are desperate, do not see ways to improve their
activity, while others sell their animals, farms and abandon this activity. The research task is to identify
solutions to increase the competitiveness of the branch, to develop a native model for the development of
animal husbandry based on the current world practices, to argue the importance of this sector to the
responsible state institutions. The paper will reflect the opportunities and ways of improving the branch in
terms of economic results today. The authors will try to propose a future scenario for the development of
the branch based on its problems and opportunities.
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