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Producerea răsadurilor 
pentru culturile din solarii
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 Vom avea acces la banii UE, dacă 
agricultura va deveni prioritară

2013 - un an relativ bun 
pentru agricultură, 

dar difi cil din perspectiva 
politicilor fi scale

„Vom discuta împreună cu reprezentanții 
Guvernului Moldovei cum vom face alocarea 
totală a bugetului pentru următorii ani, până 
în 2020 pentru Republica Moldova, pentru 
agricultură, dacă va exista această prioritate. 
Formal încă nu este decis, dar înțeleg că este 
pe listă și această prioritate, adică agricultu-
ra și dezvoltare rurală și atunci urmează să 
vedem și câți bani vor fi  alocați”, a menționat 
Cioloș.

Potrivit premierului Iurie Leancă, agri-
cultura Moldovei are nevoie de investiții 
de circa două miliarde de dolari. „Există o 
analiză independentă care arată că pentru a 
valorifi ca pe deplin potențialul său de pro-
ducție, agricultura Moldovei are nevoie de 
investiții de aproximativ două miliarde de 

dolari. Este o sumă exorbitantă pentru noi, 
de aceea atragerea banilor ‚ieftini și de lungă 
durată’ este importantă”, a declarat prim-
ministrul.

Iar ministrul Agriculturii dă asigurări că 
fondurile europene vor putea fi  accesate în 
timpul apropiat.

„Noi în anul trecut și anul curent deja 
implementăm programe, așa ca noi spunem, 
ENPARD-like, asemănător ENPARD. Deci 
facem așa un fel de încercare de testare, cum 
ele ar putea funcționa din surse europene. 
Anul trecut noi am avut 46 de milioane de 
lei. Anul acesta vom avea mai mult de 100 
de milioane de lei adițional”, spus ministrul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile 
Bumacov.

Afl at la Chișinău, la începutul lunii oc-
tombrie 2013, comisarul european pentru 
Agricultură, Dacian Cioloș, a declarat că, în 
domeniul agriculturii și sectorului alimen-
tar, Acordul de Liber Schimb a fost negociat 
în avantajul Republicii Moldova.

În ultimii ani, UE a sprijinit agricultura 
Republicii Moldova, oferind agricultorilor 
posibilitatea să acceseze fonduri nerambur-
sabile. Potrivit autorităților, grație ajutoare-
lor fi nanciare, anul trecut, fondul de subven-
ționare a crescut cu 60 de milioane de lei și a 
ajuns la 460 de milioane. Din 2014, agricul-
torii vor putea benefi cia de fonduri europene 
nerambursabile și în cadrul programului de 
asistență ENPARD, iar sumele se ridică la 
câteva sute de mii de euro.

8-98-9

Agricultorii moldoveni vor benefi cia de fonduri europene nerambursabile dacă Guvernul va stabili 
agricultura drept prioritate pentru țara noastră. Declarația a fost făcută de comisarul european pen-
tru Agricultură, Dacian Cioloș, după reuniunea miniștrilor Agriculturii din țările Parteneriatului 
Estic și Uniunea Europeană, care s-a desfășurat pe 23 ianuarie, curent la Chișinău.



PREŢURI

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
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Prețul zahărului s-a micșorat 
cu doi lei pentru un kilogram

Micșorarea taxei pe valoa-
rea adăugată pentru produsele 
agricole a determinat ieftinirea 
zahărului. Prețul unui kilogram 
s-a micșorat, în prima lună a 
acestui an, cu aproape doi lei 
și a ajuns la aproximativ 11 lei. 
Producătorii spun că ieftinirea 
ar putea continua.

Prețul zahărului a început 
să scadă în trimestrul patru al 
anului 2013. În octombrie, un 
kilogram costa 12 lei și 50 de  
bani, iar acum 10 lei și 80 de 
bani. Prețul angro este mai mic 
de 10 lei pentru un kilogram.

„În acest moment, prețul la 
producător a scăzut compara-
tiv cu trimestrul patru al anu-
lui trecut cu 10-15 la sută. Și în 
magazine prețurile au scăzut 
pe măsură. Cred că tendința 
va continua încă o perioadă”, a 
menționat președintele Uniunii 
Producătorilor de Zahăr, Ale-
xander Koss.

Experții și producătorii 
consideră această situație este 

benefi că pentru asigurarea con-
curenței și pentru dezvoltarea 
industriei.

Întreprinderile ar putea 
face unele investiții suplimen-
tare în producere. Acest lucru 
va duce inevitabil la creșterea 
productivității, la dezvoltarea 
companiei și menținerea oame-
nilor în țară”, spune analistul 
economic Viorel Chivriga.

Experții mai spun că, până 

acum, din cauza taxelor prea 
mari, fermierii nu reușeau să 
scadă prețul zahărului. Ca ur-
mare, volumului zahărului adus 
din Ucraina prin contrabandă 
provoca pierderi considerabi-
le producătorilor și bugetului 
de stat. Specialiștii mai spun 
că ieftinirea zahărului ar trebui 
să determine micșorarea prețu-
rilor produselor de cofetărie și 
fructelor conservate.

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu

LEGUME

Ardei dulce  -  -  - - - - 37,00 45,00 40,00 40,00 50,00 45,00  -  -  - 
Cartofi 4,00 6,00 5,00 4,00 9,00 5,00 5,00 7,00 6,00 6,00 8,00 7,00 5,50 7,30 6,50
Castraveţi 32,00 32,00 32,00 - - - 30,00 37,00 35,00 35,00 40,00 35,00  -  -  - 
Ceapă galbenă 4,00 7,00 6,00 3,80 10,00 7,00 4,00 7,00 6,00 5,00 8,00 7,00 5,50 6,30 5,50
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 65,00 65,00 65,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 32,00 37,00 35,00 35,00 38,00 35,00 30,00 32,00 32,00
Morcov 5,00 6,00 5,00 4,00 7,00 5,00 5,00 7,00 6,00 6,00 9,00 7,00 5,50 5,50 5,50
Pătrunjel  -  -  - - - - 60,00 60,00 60,00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -  - - - - 8,00 10,00 10,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră 2,00 3,00 2,00 3,00 3,50 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Roşii de seră 30,00 30,00 30,00 - - - 25,00 35,00 30,00 30,00 35,00 32,00 25,00 25,00 25,00
Salată  -  -   - - - - 100,00 100,00 100,00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 2,00 3,00 2,00 2,50 5,00 3,00 4,00 5,00 4,50 5,00 7,00 6,00 4,00 5,00 5,00
Usturoi 10,00 18,00 15,00 18,00 25,00 25,00 20,00 30,00 25,00 30,00 35,00 35,00  -  -  - 
Varză 2,00 3,00 2,00 1,30 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,50 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00
Varză conopidă  -  -   - - - -  -  -  - 12,00 15,00 15,00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - - - - 8,00 8,00 8,00 10,00 12,00 12,00  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - 5,00 7,00 5,00 7,00 10,00 10,00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 40,00 40,00 40,00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - - - - 18,20 18,20 18,20  -  -  - 18,00 19,00 18,00
Grepfrut  -  -   - 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00 19,00 - - - 18,00 20,00 18,00
Lămâi  -  -   - 17,00 18,00 18,00 18,00 22,00 22,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Mandarine  -  -  - 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 - - - 18,00 18,00 18,00
Mere 3,00 6,50 4,50 3,00 6,00 5,00 3,00 5,00 4,00 5,00 6,00 6,00
Mere Golden 2,00 5,00 3,00 3,00 5,00 4,50 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 5,00 6,00 7,00 6,50
Mere Idared 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00
Mere Richard  -  -  - 4,50 7,50 6,50 4,00 6,00 5,00 5,00 8,00 7,00 6,00 7,00 6,50
Miez de nucă 90,00 92,00 90,00 - - -  -  -   - 80,00 95,00 85,00  -  -  - 
Portocale 17,00 17,00 17,00 16,00 16,00 16,00 16,00 18,00 18,00 - - - 19,00 19,00 19,00
Prune uscate 24,00 32,00 24,00 22,00 22,00 22,00 25,00 30,00 30,00 25,00 30,00 30,00  -  -  - 
Struguri albi de masă  -  -   - - - - 15,00 45,00 20,00 15,00 25,00 15,00  -  -  - 
Struguri de masă Moldova  -  -  - 13,00 17,00 16,00 16,00 16,00 16,00 15,00 16,00 16,00  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - - - - 16,00 18,00 16,00 15,00 25,00 15,00  -  -  - 

Semifabricatele din carne 
s-ar putea ieftini în 2014. Pro-
ducătorii spun că prețurile ar 
putea scădea cu până la 15 la 
sută, datorită reducerii TVA în 
agricultură de la 20 la 8%.

«Carnea se va ieftini cu vreo 
cinci, șase și până la opt lei. Nu 
pentru toate produsele, prețul 
la salam, de exemplu, nu se va 
schimb”, a informat directorul 
unei companii de comercializa-
re a cărnii, Semion Doloșan. 

„Toată producția agricolă a 
fi totehniei și zootehniei, TVA 
la această producție este redu-
să de la 20 la 8 % la zahăr, la 
produsele de prelucrare. Cu 12 
% putem aștepta la micșorarea 
prețurilor „, a declarat preșe-
dintele Uniagroprotect, Ale-
xandru Suslari.

Deși modifi cările Codului 
Fiscal au intrat în vigoare la 
sfârșitul lunii decembrie, auto-
ritățile nu pot spune când se vor 
produce ieftinirile.

„Atunci când agricultorii vor 
face aceste calcule se va putea 
vorbi de impact. Dacă noi avem 

piețe în care sunt exporturi 
masive atunci prețurile pot să 
crească, atunci când exporturi-
le nu sunt mari în piață avem 
din nou producții multe și pre-
țurile scad”, a menționat minis-
trul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Vasile Bumacov.

Potrivit modifi cărilor la Co-
dul fi scal, TVA de 8 la sută vor 
achita producătorii de fructe, 
legume și carne. Decizia a in-
trat în vigoare pe 31 decembrie, 
după ce a fost publicată în Mo-
nitorul Ofi cial.

În acest an carnea se va ieftini 
cu până la 15%
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Viaţa nu costă nimic. 
Nimic nu costă mai 
mult decât o viaţă

Zilele din viața noastră din pă-
cate nu se vând nici la o licitație, 
pot fi  cumpărate doar la un preț 
exagerat de mare. 

O viață de om costa ani de grija 
din partea părinților, de iubire din 
partea prietenilor,o mulțime urcu-
șuri suri și coborâșuri.

V-ați gândit vreodată care este 
cu adevărat prețul vieții? Cât va-
lorează ea și cât cheltuim pentru 
a o face mereu mai bună? Sau mai 
bine zis, ce cheltuim? Până la urmă 
nu totul se rezumă la bani… viața 
ne dă zile drept mită, zile pe care 
le fură tot din “buzunarul” nostru…
Ne afundăm mereu în griji zilnice, 
griji despre cum să ne găsim un loc 
de muncă mai bun, cum să ne cum-
părăm o casă și mai apoi o mașină.

Dacă stăm să ne gândim, foarte 
ușor ajungem la concluzia că abso-
lut tot ceea ce facem se învârte în 
jurul banilor. Ne dorim să îi avem, 
să ne putem cumpăra tot ceea ce ne 
poftește sufl etul, uneori muncim 
un an întreg pentru a ne bucura de 
o săptămână sau două de vacanță. 
Și tot anul muncim și trăim în vii-
tor, uitând să ne bucurăm de micile 
plăceri, uitând de prezent…

Fiecare zi din viață este o lecție. 
Destinul ne conduce fără să ceară 
voie, suntem prizonierii lui. Eu nu 
cred că destinul poate fi  schimbat 
de noi. Este doar o încredere în 
gândurile personale, oricum ne 
întoarcem la ideea că “așa a fost să 
fi e”, prin asta poate și liniștindu-
ne că nu ne-am realizat dorințele. 
Aceasta nu e o evadare de la reali-
tate. Trebuie să putem fi  mai pre-
sus și mai buni decât cei care ne-au 
umilit, fi indcă în asta constă pute-
rea proprie din noi.
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

EXPOZIŢIE

 La ediția XIII-a a Expoziției 
naționale ”Fabricat în Moldova” își 
prezintă realizările peste 270 de 
agenți economici din diferite regiuni 
ale țării și din diferite domenii de ac-
tivitate. De asemenea, 21 de raioane 
participă cu standuri colective.

Prim-ministrul Iurie Leancă a 
declarat în cadrul expoziției „Fabri-
cat în Moldova», că atunci când vede 
în străinătate produse cu eticheta 
«Made in Moldova» are un senti-
ment de mândrie. 

„Călătorind deseori și în Est, și 
în Vest observ tot mai multe pro-
duse de calitate care poartă această 
etichetă, ceea ce înseamnă că noi 
suntem pe calea corectă, ceea ce 
înseamnă că s-a mărit potențialul 
de export, iar consumatorii din mai 
multe țări pot benefi cia de produse 
moldovenești», a declarat șeful Gu-
vernului.

Potrivit Premierului, compe-
titivitatea nu este ceva garantat 
sau gratuit, ci un element care se 

însușește și se consolidează gradual, 
așa că atât fi rmele, cât și statul au un 
rol enorm pentru a o asigura.

Iurie Leancă a spus că Executi-
vul va întreprinde măsuri pentru a 
îmbunătăți condițiile necesare pro-
ducătorilor autohtoni ca să poată 
investi bani ieftini pe termen lung în 
creșterea competitivității.

Șeful Cabinetului de miniștri a 
amintit că în acest an urmează să fi e 
semnat Acordul de Asociere cu UE, 
ceea ce va însemna condiții extrem 
de avatajoase pentru producători, 
fermieri sau micii întreprinzători. 

Iurie Leancă a precizat că semnarea 
acestui document nu va îngrădi ac-
cesul pe piețele tradiționale precum 
Rusia sau Ucraina, ci dimpotrivă 
va deschide drumul spre noi piețe, 
cum ar fi , de exemplu, China sau 
India.

După discursul ofi cial, Iurie 
Leancă a trecut pe la standuri și a 
discutat cu oamenii de afaceri des-
pre problemele și realizările lor. 
Aceștia i-au spus că își doresc și ei ca 
Moldova să devină o țară europeană 
cu produse de calitate la standarde 
europene.

La expoziție participă peste 250 
de fi rme din toate colțurile țării, care 
reprezintă toate sectoarele economi-
ei moldovenești. În cadrul aceste-
ia, vor mai fi  organizate seminare, 
conferința anuală a Programului de 
atragere a remitenților în economie 
«PARE 1+1» și un forum de afaceri 
„Republica Moldova - România». 
Totodată, în fi ecare zi vor fi  deschise 
târguri ale locurilor de muncă.

Expoziția națională „Fabricat în 
Moldova» este organizată de Came-
ra de Comerț și Industrie, sub pa-
tronajul Guvernului. Evenimentul a 
ajuns la cea de-a 13-a ediție și se va 
încheia duminică, 2 februarie.

AXA Management Consulting, cu susținerea fi nanciară din 
partea Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a în-
crederii”, UNDP Moldova, îți oferă șansa să lansezi sau să îți 
dezvolți afacerea, oferind oportunități de fi nanțare.

Proiectul are ca scop crearea oportunităților de angajare pen-
tru persoanele din raioanele Florești, Șoldănești, Rezina, Orhei, 
Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă, cu vârsta 
cuprinsă între 18 și 35 de ani, oferindu-le sprijin multilateral de 
lansare și dezvoltare a propriei afaceri.

10 tineri din raioanele menționate, ale căror planuri de afa-

ceri vor fi  recunoscute ca fi ind cele mai bune, vor benefi cia de 
granturi de până la 15000 dolari SUA, instruire în domeniul 
planifi cării afacerii, consultanță individuală pentru o perioadă 
de 10 luni și asistență în procurarea echipamentelor, materiei 
prime, produselor și serviciilor de la organizații terțe.

La etapa inițială, 50 de candidați preselectați vor avea parte 
de un curs de instruire în crearea planurilor de afacere. În rezul-
tat ei vor prezenta planurile elaborate, iar o echipă de evaluatori 
va selecta 10 cele mai bune proiecte care vor fi  implementate cu 
susținerea programului.

Concurs pentru tinerii care doresc 
să-și lanseze o afacere 

”Fabricat în Moldova” – 
oportunitate de promovare a produselor 
autohtone de calitate 
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ISTORII DE SUCCES

”Familia Naturală a Fructelor” – 
afacerea de sufl et a unei doamne de la Drochia

”Fructele uscate sunt solici-
tate pe piața noastră. Sunt in-
dicate și utilizate de mamele cu 
copii mici, care doresc să evite 
alergiile. În urma unui studiu al 
pieței am depistat că în timpuri-
le sovietice, Moldova avea uscă-
torii de fructe practic în fi ecare 
gospodărie de colhoz. În anii 90 
s-a distrus tot. Iar prunele care 
se comercializează în prezent pe 
piața noastră nu sunt de cea mai 
înaltă calitate, nu sunt produse 
natural”, afi rmă femeia.

Afacerea doamnei Valentina 
este la al doilea an de activita-
te, în această perioadă femeia a 
reușit să construiască încăperi 
pentru instalarea utilajului de 
uscare a fructelor și depozit pen-
tru păstrarea lor. Utilajul este 
de producție autohtonă și a fost 
achiziționat de la Ungheni. ”Este 
îmbucurător faptul că avem uti-
laj de producție locală, și, respec-
tiv specialiști care ar putea să-l 
repare atunci când se defectea-
ză”, spune producătoarea.

Valentina Poperecinîi, este profesoară de specia-
litate și conducător prin vocație. Ideea de a lansa 
o afacere în domeniul uscării fructelor s-a născut 
după o analiză minuțioasă a cererii de pe piață. 

Uscatoria FamNatFruct 
funcționează pe bază de lemne, 
”lemnul fi ind cel mai efi cient și 
mai ieftin la moment. Produ-
sul este ecologic, nu adăugăm 
nimic, nu o stropim și nici în-
dulcim. Până la moment us-
căm doar prune, începând cu 
anul viitor am vrea să uscăm 
și vișine, cireșe, mere, pere. 
Ulterior, am vrea să uscăm și 
legume. Din păcate, pe piață 
nu avem acum legume uscate 
de producție locală, deși pro-
ducem întreg sortimentul de 
legume”, relatează Valentina 
Poperecinîi. 

În anul 2012, întreprinde-
rea  a uscat 3,5 tone de prune 
care au fost comercializate pe 
piața Ucrainei. Producătoarea 
afi rmă că ar dori pentru viitor 
să se orienteze la piața locală și 
să comercializeze fructele prin 
intermediul rețelelor de super-
market. 

”Cea mai mare problemă 
pentru gospodăria noastră 
este la moment ambalarea 
producției. În acest sens, am 
vizitat expoziții specializate. 
Consider că ambalajul și eti-
cheta vorbește mult despre 
afacere și despre producă-
tor. Sperăm în scurt timp să 
achiziționăm utilajul pentru 
ambalare. Nu avem proble-
me la capitolul materie pri-
mă. Producătorii de prune din 
localitățile vecine: Zgurița, 
Gribova ne asigură cantita-
tea necesară de prune. Inițial 
intenționam să plantăm o liva-
dă de prune, dar am renunțat 
la această idee pentru că pre-
supune un efort prea mare. 
Gestionez afacerea împreună 
cu feciorul. La sezon angajăm 

3 persoane. Când afacerea va 
fi  pusă pe roate vom avea 5-6 
angajați.

Aș sugera celor ce pornesc 
o afacere să nu le fi e frică, poa-
te că este greu, sunt probleme, 
dar dacă dorești să obții rezul-
tate trebuie să muncești foarte 
mult”, spune femeia. 

Profesoara de altă dată spu-
ne cu nostalgie că are un vis, 
încă nerealizat: ”Visul meu este 
să mă implic într-un proiect tu-
ristic, să construiesc o bază de 
odihnă, itinerarii pentru turiști, 
dar din păcate aceasta la mo-
ment nu aduce venituri”. 

Valentina Poperecinîi este 

membră a Rețelei de Socializa-
re a Femeilor din Agricultură, 
zona Nord, ea participă activ la 
toate instruirile și evenimentele 
organizate .

”În cadrul instruirilor, am 
căpătat abilități de utilizare a 
calculatorului, elaborare a unui 
business plan. Sunt informații 
utile pe care nu le putem obține 
din altă parte. RSFA reprezintă 
o sursă importantă de informa-
re și comunicare pentru femeile 
care activează în agricultură și 
care doresc să dezvolte o afa-
cere de succes”, a concis d-na 
Valentina. 

Liliana BEREGOI

În Moldova lumea se îndeletniceşte de secole cu 
uscarea fructelor, care totdeauna s-au bucurat 
de mare căutare, îndeosebi prunele. Cercetările 
demonstrează foarte convingător că prunele uscate 
sunt un aliment delicios, cu efecte curative de valoare 
pentru mai multe maladii. Prunele uscate sunt şi o 
sursă bogată de vitamine: A, C, grupul B şi substanţe 
minerale, precum calciu, magneziu, potasiu, seleniu şi 
fi er. De asemenea, prunele uscate oferă organismului 
o doză considerabilă de fi bre, care potolesc foamea şi 
o amână pentru mai multe ore.

Președintele Uniunii „UniAgroPro-
tect”, Alexandru Slusari, spune că a 
existat pericolul ca anumite culturi să 
fi e afectate de îngheț la începutul peri-
oadei când au scăzut brusc temperatu-
rile, iar solul nu era protejat de zăpadă, 
iar acum acest pericol a trecut.

Potrivit lui Alexandru Slusari, e exis-
tat riscul de îngheț, în special la rapiță, 
deoarece temperaturile au scăzut până 
la -15°C, iar în multe regiuni ale țării 
stratul de zăpadă era subțire. „Acum, 
datorită stratului gros și uniform de 
zăpadă culturile agricole sunt în afara 
oricărui pericol, chiar dacă temperatu-
rile sunt foarte scăzute în timpul nopții. 
Totuși, vița-de-vie ar putea fi  afectată 
dacă temperaturile vor coborâ până la 
-25°C”, a mai spus expertul.

Meteorologii prognozează pentru 
următoarele zile ninsori abundente 
și viscol, iar în noaptea de vineri spre 
sâmbătă temperaturile vor coborî până 
la -22°C. 

Culturile agricole au scăpat de pericolul înghețului datorită zăpezii
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ACTUALITATE

Femeile din Moldova nasc 
tot mai puțini copii, iar declinul 
demografi c, care se înregistrea-
ză în ultimele două decenii în 
Moldova, se va simți mai pu-
ternic în următorii 10 ani. Sunt 
prognozele Monitorului Social, 
prezentat astăzi de Institutul 
pentru Dezvoltare și Inițiative 
Sociale „Viitorul”.

Potrivit prognozelor demo-
grafi ce, până în anul 2025, nu-
mărul copiilor de până la un an 
se va micșora cu aproape 20 la 
sută, iar al celor de până la șase 
ani – cu aproximativ 10 la sută. 
A scăzut semnifi cativ și ponde-
rea pululației tinere, astfel, dacă 
în anul 2000 aceasta reprezenta 
30 la sută, atunci în 2012, aceas-
ta s-a redus până la 20 la sută.

Totodată, în condițiile so-
cial-economice instabile, ado-
lescenții și copii se confruntă 
cu mai multe probleme sociale. 
Astfel, în ultimii doi ani a cres-
cut numărul de cazuri de copii 
cu retard fi zic, dar și numărul 
de sinucideri în rândul minori-
lor. Totodată numărul de avor-
turi a crescut în 2011 cu 400 de 
cazuri mai mult decât în 2010.

Potrivit specialiștilor, de-
clinul demografi c a atins cote 
alarmante.

„Dacă în anii 90 proporția 
copiilor în numărul total al po-
pulației constituția 32 de pro-
cente, la începutul lui 2013, nu-
mai 20% și in anii viitori aceas-
tă scădere se va menține. Peste 
o perioadă destul de scurtă noi 
vom avea un potențial uman cu 
educație, cultură scăzută și să-
nătatea proastă „, a menționat 
specialist al Academia de Știin-
țe Olga Gagauz.

Pentru rezolvarea proble-
mei, Ministerul Muncii pro-
pune să fie majorate indem-
nizațiile unice la maștere, iar 
persoanele neasigurate să be-

neficieze de indemnizații de 
îngrijire a copiilor timp de trei 
ani. De asemenea, autoritățile 
propun crearea creșelor de tip 
familial.

„Este vorba și despre antre-
narea angajatorilor pentru a 
crea niște condiții în momen-
tul în care femeia are un pro-
gram de muncă redus, unde ar 
putea ca să stea copilul”, a spus 
șefa Direcție protecției familiei 
și copilului, Viorica Dumbră-
veanu.

Potrivit statisticilor, peste 
85 de procente din copiii săraci 
trăiesc în sate.

Energia electrică s-ar putea 
ieftini din luna aprilie. Cel pu-
țin asta susține ministrul Eco-
nomiei, Valeriu Lazăr. Potrivit 
ofi cialului, în prezent, Moldo-
va negociază alte contracte de 
cumpărare a curentului elec-
tric.

„Obiectivul este să avem cel 
mai mic preț care îl putem obți-
ne în regiune. Am transmis so-
licitări de oferte comerciale de 
la toți operatorii din Ucraina, 
bineînțeles și de la stația de la 
Cuciurgan. Deocamdată, teo-
retic, pe piața din România, la 
zi, prețul este mai mic, de aceea 

s-a intrat în negocieri și cu fur-
nizorii din România”, a mențio-
nat ministrul Economiei, Vale-
riu Lazăr.

Lazăr a mai spus că repre-
zentanții Companiei de Stat 
„Energocom”, care se afl ă în 
gestiunea Ministerului Econo-
miei, au transmis partenerilor 
din Ucraina și România ofer-
tele comerciale pentru a stabili 
un alt preț. Actualul contract 
de furnizare a energiei electrice 
expiră pe 31 martie. În prezent, 
Republica Moldova importă 
curent electric la un preț de 6,9 
cenți pentru un kilowatt oră.

Contribuabilii deja pot depune 
la fi sc declarațiile pentru veniturile 
supuse impozitării pentru 2013. Iar 
inspectorii atenționează că și în 
acest an vor fi  cu ochii pe câștigurile 
moldovenilor. Iar dacă vor depista 
cheltuieli mai mari decât veniturile 
declarate, vor trece la acțiune.

Reprezentanții fi scului spun 
că dețin o bază de date cu 11 mii de 
contribuabili din grupul de risc.

„Gradul sporit de risc este 
atunci când se constată posibil la o 
persoană că nu a declarat venituri 
în sumă mai mare de 300.000 de 
lei. Adică diferența dintre veniturile 
posibil estimate și venitul declarat la 

fi sc este mai mare de 300.000 de lei 
„, a declarat șef adjunct interimar al 
Inspectoratului Fiscal Principal de 
Stat, Maia Tverdohleb.

Informațiile despre cheltu-
ieli sunt colectate din diverse surse, 
inclusiv de la bănci, notari, agenții 
de turism, magazine. Fiscul a găsit și 
cazuri în care cheltuielile au fost de 
zeci de ori mai mari decât venituri-
le declarate. Cu toate acestea, până 
acum nu a fost sancționată nicio per-
soană.

„La noi în perioada în care evazi-
unea fi scală este sport național acest 
sistem nu s-a prins. Practic majo-
ritatea cetățenilor cu venituri și cu 
averi impunătoare rămân în afara 
acestui prag», a menționat expertul 
economic Roman Chircă.

Și oamenii simpli cred că autori-
tățile nu fac totul pentru a preveni 
evaziunea fi scală.

«Dacă s-ar duce contul într-ade-
văr a veniturilor fi ecăruia nu ar creș-
te castelele astea cum în ziua de as-
tăzi», a spus o femeie.

Moldovenii sunt oblig ați să-și de-
clare veniturile mai mari de 26700 
de lei pe an sau dacă au câștiguri din 
mai multe locuri de muncă. Preve-
derea îi vizează și pe profesorii care 
în urma reorganizării școlilor sunt 
acum remunerați din mai multe sur-
se. Declarațiile pot fi  depuse până pe 
31 martie.

Amenda în cazul întârzierii este 
de 200 lei, iar pentru neprezentarea 
declarației sau indicarea informații-
lor false - 1000 de lei.

Intenția a fost anunțată de premierul 
Iurie Leancă la întrevederea de la Haga cu 
ministrul Agriculturii al Regatului Țări-
lor de Jos, Sharon Dijksma. Ofi cialii s-au 
pronunțat pentru inițierea unor proiecte 
comune în domeniul agricol și pentru in-
tensifi carea schimburilor comerciale, in-
formează serviciul de presă al Guvernului.

„Republica Moldova și Olanda, cel 
mai mare exportator de produse agri-
cole al UE și al doilea la nivel mondial, 
după SUA, au un potențial de colaborare 
enorm în domeniul agriculturii. Regimul 
de comerț liber pe care îl va obține în cu-
rând țara noastră cu Uniunea Europeană 
va crea noi oportunități pentru potențialii 
investitori olandezi în economia Moldo-
vei și este un garant atât pentru investi-
tor, cât și pentru consumator, odată ce 
este bazat pe siguranța și trasabilitatea 
alimentelor”, a spus Leancă.

Șeful Executivului a mulțumit Olan-
dei pentru susținerea exportului de vinuri 
moldovenești pe piața UE, prin elimina-
rea cotelor începând cu 1 ianuarie 2014.

De asemenea, ofi cialii au convenit 
asupra organizării, în Olanda, în toamna 
anului curent, a unui Forum moldo-olan-
dez a oamenilor de afaceri.

Partea olandeză și-a exprimat intenția 
de a importa din țara noastră vinuri și 
produse agroalimentare, precum și dis-
ponibilitatea de a transfera experiența 
în domeniul producerii și comercializării 
produselor de origine animală și vegetală.

„Moldova este un producător nou 
pentru consumatorul olandez. Apreciem 
calitatea vinului moldovenesc și suntem 
pregătiți să vă oferim suport în dezvol-
tarea sectorului agricol și în identifi ca-
rea noilor piețe de desfacere», a afi rmat 
Sharon Dijksma.

Volumul schimburilor comerciale în-
tre Republica Moldova și Olanda cu pro-
duse agricole și agroalimentare în primele 
9 luni ale anului 2013 a constituit 13 mi-
lioane USD. Moldova exportă în Olanda 
produse de origine vegetală, tutun și ar-
ticole de tutun,  și importă produse proce-
sate de origine animală și vegetală.

În Moldova se nasc tot mai puțini copii Valeriu Lazăr: Energia 
electrică s-ar putea ieftini 

FISC-ul este atent 
la câștigurile moldovenilor

Moldova va prelua experiența 
Olandei în domeniul agriculturii 

5nr. 1 (152) 29 ianuarie 2014 



PIAŢĂ

Dezvoltarea afacerilor
Elaborarea planurilor de afaceri (acreditaţi la programele IFAD şi 

proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

identifi carea furnizorilor de echipamente
Asistenţă la pregătirea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor
Organizarea vizitelor şi misiunilor de afaceri

Dezvoltarea cooperativelor de marketing
Asistenţă la crearea şi dezvoltarea cooperativelor de marketing
Asistenţă la crearea şi dezvoltarea asociaţiilor profesionale pe 

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

Servicii de marketing
 Servicii de intermediere a producţiei agricole
 Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
 Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
 Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă

Pentru informaţii suplimentare apelaţi 
ofi ciul naţional de coordonare 
şi organizaţiile regionale 

ale Federaţiei AGROinform

Tel.: 373 22 23 56 98

Fax: 373 22 23 78 30

www.agroinform.md

www.agravista.md 

Creșterea prețului la cartofi  în Moldova 
este rezultatul recoltei proaste din țările vecine 

Prețul ridicat la cartofi  în Moldova 
este consecința unei recolte slabe din 
alte țări ale regiunii”, consideră șeful 
Asociației Producătorilor de Cartofi , 
SOLANA-M, Petru Iliev. 

Solicitat de „INFOTAG”, acesta a 
spus că în 2013, în Moldova au fost 
recoltate circa 300 tone de cartofi  – 
cu o treime mai mult decât recolta din 
anul trecut.

„Agricultorii din Moldova s-au în-
vățat să cultive cartoful și la momen-
tul actual obținem în mediu 25-30 t/
ha (15-17 t/ha în 2012 – „I”), ceea ce 
este cu 30% mai mult decât indicii 
anului precedent”, a menționat spe-
cialistul.

Potrivit spuselor sale, „se preconi-
za că prețul de piață a cartofului va fi  
de 5 lei/kg, însă din cauza probleme-
lor apărute în țările din regiune am 
fost nevoiți să majorăm exportul, fapt 
ce a infl uențat prețul intern”.

„Recolta dintr-un șir de țări s-a do-
vedit a fi  defi citară și noi am majorat 
exportul. Acest fapt nu înseamnă că 

consumatorii moldoveni vor simți lip-
sa cartofului, deoarece avem destule 
rezerve”, este convins șeful asociației.

Printre principalele obiective ale 
anului 2014 Iliev anumit majorarea 
producerii și exportului de cartofi  
timpurii.

„Pentru aceasta avem nevoie de 
investiții, care deocamdată nu sunt, 
dar sperăm că situația se va schimba. 
Suntem în stare să exportăm o cami-
onetă, dar tindem spre un proces per-
manent. Exportul a 10-15 tone de car-
tofi  timpurii este posibil și acest fapt 
va reduce presiunea asupra soiurilor 
mai târzii”, consideră specialistul.

Alte proiecte importante producă-
torul agricol a numit „îmbunătățirea 
condițiilor de depozitare după proce-
sul de recoltare”.

„Asigurarea unei depozitări și îm-
pachetări de calitate a cartofului va 
modifi ca pozitiv ramura. De aseme-
nea, este necesară construcția unei 
fabrici de prelucrare a cartofului. 
Acest subiect s-a discutat la nivel de 
ministru și la moment au loc căutări 
active ale investitorilor pentru acest 
proiect”, a spus Iliev.

Agricultorul consideră că „produ-
cătorii moldoveni de cartofi  își aco-
peră cheltuielile de 50 mii lei/ha, dar 
acesta nu este un motiv de a ne opri 
– trebuie să progresăm”.

Săptămâna trecută prețurile 
de comercializare a cartofilor pe 
piețele din țară oscilau de la 6,00 
la 8,00 lei/kg în dependență de ca-
litate, soi, calibru. Comparativ cu 
perioada similară  a anului prece-
dent, prețul mediu de comerciali-
zare s-a majorat cu 40% (de la 5,00 
lei/kg la 24.01.2013 la 7,00 lei/kg 
la 23.01.2014). Cea mai mare ma-
jorare de preț a fost înregistrată pe 
piața angro din Chișinău - 55,6% 
(7,00 lei/kg la momentul actual față 
de 4,50 lei/kg la 24.01.2013). Pe 
piața din Cahul majorarea de preț 
a constituit 44,4%, la Bălți - 37%, la 
Edineț - 25%.

În anul 2013, 20 mii ha au fost 
cultivate cu cartofi . La fi nele recoltării 
din 2013 Moldova a asigurat consumul 
intern la 95% şi a reluat exportul de 
produse în ţările regiunii. Anul trecut, 
din cauza recoltei proaste, Moldova a 
devenit cel mai mare importator de 
cartofi  din Ucraina, importând circa 7 
mii tone. Anul acesta preţurile la cartofi  
în Moldova au crescut până la 8,5 lei/
kg. Pe lângă cartofi i moldoveneşti pe 
piaţă sunt comercializaţi cartofi  din 
Belarus, Polonia şi Ucraina.

În Moldova 
s-au scumpit 
carburanții

La un șir de stații PECO din Republica 
Moldova s-au majorat prețurile la benzină, 
motorină și gaz lichefi at. Astfel, compania 
”LUKOIL-Moldova” a scumpit litrul de 
benzină de marcă ”Premium-95” cu 50 de 
bani – de la 17,37 până la 17,87 lei. Motori-
na ”Euro-5” s-a scumpit cu 40 de bani – de 
la 16,77 până la 17,17 lei/l, iar prețul gazului 
lichefi at s-a majorat de la 9,47 până la 9,57 
lei/l.

La compania ”Tirex-Petrol” benzina 
”Премиум-95” costă deja 17,85 lei/l, moto-
rina – 17,18 lei/l, iar gazul lichefi at – 9,96 
lei/l.

Amintim că importatorii de produse pe-
troliere intenționează să mărească prețurile 
la benzină, motorină și gaz l lichefi at, argu-
mentând aceasta prin creșterea prețurilor 
la accize la produsele petroliere și depreci-
erea leului moldovenesc în raport cu valuta 
străină. 
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ASOCIERE

ENPARD, programul cu care agricultorii moldoveni 
ar putea să-și modernizeze afacerile pe bani europeni

Pentru a diminua din impactul 
negativ pe care îl poate avea libe-
ralizarea pieței cu Uniunea Euro-
peană asupra agriculturii moldo-
venești, UE a dezvoltat programul 
pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală destinat țărilor din imedi-
ata vecinătate, pe scurt ENPARD.

Banii din program sunt des-
tinați statelor care vor decide că 
agricultura și dezvoltarea rurală 
se numără printre priorități în 
dialogul cu Uniunea Europeană, 
a explicat astăzi Comisarul pen-
tru agricultură, Dacian Cioloș: „E 
important ca acești bani care vor 
veni prin Programul ENPARD, 
să fie folosiți ca să aveți o stra-
tegie pe dezvoltare rurală și pe 
agricultură clară și solidă și pre-
dictibilă pentru cei care vor dori 
să investească în acest sector. Să 
investiți acești bani ca să fie regu-
lile și standardele clare nu numai 
pentru administrația națională și 
cei care controlează, dar mai ales 
pentru cei care produc pe teren. 
Să investiți acei bani ca să puteți 
stimula băncile să vină cu instru-
mente financiare pentru cei care 
vor vrea să investească, ca să pu-
teți beneficia din plin de piața eu-
ropeană. Eu așa aș vedea lucruri-

le în ceea ce privește alocarea pe 
Programul ENPARD.”

Dintre țările Parteneriatului 
Estic, doar Georgia a benefi ciat de 
fonduri fi nanciare în cadrul pro-
gramului ENPARD, pentru că a 
declarat domeniului agriculturii și 
dezvoltării rurale drept prioritate 
națională. Anul trecut, peste 2 mil. 
de euro au fost oferiți Ministerului 
agriculturii georgian și alte trei mi-

lioane de euro pentru cel al dezvol-
tării regionale.

Chiar dacă nu are declarat încă 
domeniul agriculturii prioritate 
națională, Republica Moldova a 
benefi ciat anul trecut de fonduri 
din partea Uniunii Europene într-
un program pilor, așa numitul 
ENPARD Like. În 2013 au fost ofe-
rite țării 46 de milioane de lei, iar 
în acest an urmează să fi e alocate 

peste o sută de milioane de lei.
Ministrul Agriculturii, Vasile 

Bumacov, susține că banii veniți 
din fonduri europene vor fi  inves-
tiți în creșterea calității produselor 
moldovenești: „Avem nevoie de 
sporirea competitivității produse-
lor agricole, atât cele de materie 
primă, cât și cele procesate, fi indcă 
piața presupune concurență: dacă 
nu ești competitiv, ești eliminat din 

piață. De asemenea, vorbim despre 
ridicarea la un alt nivel de market-
ing: noi avem nevoie de sortare, de 
ambalare, fi indcă atunci când lu-
crăm în piețe nu prea sigure trebu-
ie de fi ecare dată să dezvoltăm mai 
multe piețe, pentru a ne asigura 
continuitatea în sector.”

În noiembrie anul trecut, Repu-
blica Moldova a parafat cu Uniunea 
Europeană Acordul de Asociere și 
cel de Liber Schimb, care asigură 
integrarea economică a țării în spa-
țiul comunitar și presupune libe-
ralizarea graduală a comerțului cu 
bunuri și servicii.După semnarea 
și ratifi carea Acordului de Liber 
Schimb cu Republica Moldova, UE 
își va deschide piața pentru aproa-
pe toate produsele agroalimentare 
din această țară, cu mici excepții, a 
declarat comisarul european pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, Da-
cian Cioloș, în cadrul unei întreve-
deri cu președintele parlamentului 
de la Chișinău, Igor Corman.

„Pentru unele produse, Repu-
blica Moldova poate să impună 
cote și să controleze cantitatea de 
produse europene care va intra pe 
piața moldovenească”, a declarat 
ofi cialul european, citat de un co-
municat al parlamentului.

Dacian Cioloș a mai spus că 
Republica Moldova benefi ciază de 
susținerea deplină a Comisiei Eu-
ropene. „Republica Moldova are 
tot sprijinul Comisiei Europene, 
dar este important ca, în această 
perioadă de emulație pozitivă la 
Bruxelles, autoritățile să continue 
eforturile de implementare a re-
formelor”, a menționat comisarul 
european.

Totodată, a fost remarcat și 
faptul că Acordul de Comerț Liber 
cu UE este unul asimetric, în fa-
voarea Republicii Moldova, pentru 
care au fost acordate concesii fără 
precedent.

În perioada octombrie - de-
cembrie 2013 Fondului Pro-
vocările Mileniului Moldova 
(FPM Moldova) împreună cu 
Federația Națională a Agricul-
torilor din Moldova AGROin-
form și Centrul pentru Dez-
voltare Rurală au desfășurat o 
amplă campanie de promovare 
a posibilităților de accesare a 
finanțelor pentru agricultură. 
Peste 600 antreprenori agricoli 
au participat la cele 15 sesiuni de 
informare în raioanele din aria 

eligibilă a Programului Com-
pact: Anenii Noi, Cahul, Can-
temir, Călărași, Criuleni, Ustia 
(raionul Dubăsari), Hâncești, 
Leova, Nisporeni, Orhei, 
Strășeni, Telenești, Ungheni, 
Comrat și Chișinău. Aproape 
o treime dintre participanți au 
fost femei, care sunt încurajate 
să contracteze credite pentru 
dezvoltarea afacerilor lor.

Seminarele organizate au 
trezit un vădit interes din par-
tea producătorilor agricoli 

care au posibilități reduse de 
a obține resurse financiare pe 
termen lung pentru a-și dez-
volta afacerile. Participanții au 
aflat care sunt condițiile pentru 
accesarea resurselor financiare 
pentru investițiile în agricultu-
ra de valoare înaltă, în special 
în infrastructura post-recolta-
re cum ar fi construcția frigi-
derelor, procurarea liniilor de 
calibrare, sortare și ambalare 
a fructelor și legumelor, uscăto-
riilor, liniilor pentru procesarea 

Fondul Provocările Mileniului Moldova 
a informat agricultorii din 15 raioane 
despre posibilitatea accesării creditelor  „Compact”

fructelor în dulcețuri, gemuri 
sau siropuri, etc.

În rezultatul campaniei infor-
mative desfășurate, câțiva pro-
ducători au solicitat deja credite 
Compact. Petru Maler, produ-
cător agricol din localitatea Jora 
de Mijloc, Orhei, localitatea în 
care FPM Moldova reabilitează 
unul dintre sistemele centrali-
zate de irigare, este în proces de 
contractare a unui credit pentru 
reconstrucția unui depozit frigo-
rifi c pentru păstrarea fructelor. 
El afi rmă că informația obținută 
la seminar l-a convins că împru-
muturile oferite prin intermediul 
Programului Compact sunt, la 
moment, ușor de accesat, iar rata 
dobânzii este una avantajoasă. 
Totodată, producătorul agricol a 
primit asistența necesară pentru 
elaborarea planului de afaceri, 
prezentat băncii pentru aprobare.

Amintim că toți producăto-
rii agricoli din aria de eligibili-

tate a Programului pot benefi-
cia de credite Compact. Suma 
împrumuturilor variază de la 
20 la 600 mii dolari SUA, care 
pot fi oferite în dolari USA, 
euro sau lei, iar termenul lor 
este  de la 3 la 7 ani.

De asemenea, la procurarea 
utilajelor din resursele credi-
tului, cumpărătorul este scutit 
de TVA și taxe vamale. În plus, 
procurarea utilajelor pentru in-
frastructura post-recoltare este 
subvenționată în cadrul măsurii 
8 a Regulamentului de subvenți-
onare a producătorilor agricoli. 
Adițional, rata dobânzii este 
subvenționată în cadrul măsurii 
1 de stimulare a creditării.

În prezent, FPM Moldova 
examinează posibilitatea de a 
diminua suma minimă a cre-
ditului, pentru a permite fer-
mierilor mici să beneficieze de 
finanțe pentru a  dezvolta afa-
ceri durabile. 
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2013 - un an relativ bun pentru agricultură, 
Chiar dacă a fost unul bun 

pentru agricultură din punct de 
vedere climatic, anul 2013 nu a 
fost cel mai fericit din perspec-
tiva politicilor fi scale. Cel puțin 
așa susțin liderii organizațiilor 
de fermieri. De fapt, chiar în-
ceputul anului a adus și prima 
undă de șoc. Taxa pe valoa-
rea adăugată pentru producția 
agricolă primară a fost majora-
tă de la 8 la 20 la sută. Fermierii 
au reacționat imediat, spunând 
că acesta modifi care a redus 
semnifi cativ competitivitatea 
produselor moldovenești în ra-
port cu cele de import.

Protestele agricultorilor nu 
au fost în zadar. În aprilie, Par-
lamentul readuce cota TVA la 
nivelul de 8 la sută, dar cu o 
condiție: diferența de 12 pro-
cente să fi e transferată într-un 
un cont special, iar banii să 
poată fi  utilizați de fermieri nu-
mai pentru dezvoltarea propri-
ei afaceri. Facilitatea a fost ex-
tinsă și pentru producătorii de 
zahăr, care au găsit în această 
lege două avantaje importante: 
combaterea contrabandei cu 
zahăr, pe de-o parte și scăderea 
prețului la producător cu până 
la zece la sută, pe de altă parte. 

„Prețul zahărului autohton 
poate fi  scăzut cu acea dife-
rență care rămâne în folosința 
fabricilor, deci undeva 80-90 
de bănuți luând în considerare 
prețul care este actualmente”, 
a menționat vicepreședintele 
Uniunii Producătorilor de Za-
hăr, Raisa Bejan. 

De aceeași părere au fost 
și reprezentanții fermierilor. 
„Această măsură va permite ca 
producătorii de zahăr să țină 
piept contrabandei care vine 
masiv din Ucraina, din segmen-
tul Transnistriei. În aceste con-
diții mai avem șanse de a păstra 
ramura de zahăr și a sfeclei de 
zahăr”, a declarat președinte-
le Asociației „Uniagroprotect”, 
Alexandru Slusari.

Potrivit inițiatorului pro-
iectului, deputatul democrat 

Andrian Candu, proiectul de 
lege a urmărit și scutirea agri-
cultorilor de birocrație. „Prin 
proiectul de astăzi noi evităm 
intervenția statului, dacă vreți, 
și eventuale birocrații sau co-
rupție care erau la restituirea 
TVA-ului”, a spus Candu.

În prezent, în Moldova 
funcționează cinci fabrici de 
zahăr, iar consumul anual pe 
piața internă este de peste 80 
de mii de tone.

Deși salutată de agricultori, 
noua formulă de calcul a TVA 
nu i-a satisfăcut, totuși, pe de-
plin. Aceștia au insistat, în con-
tinuare, să se revină la situația 
din 2012, adică la o taxă pe 
valoarea adăugată de 8 la sută, 
fără alte condiționări. Pentru a 
fi  mai convingători, fermierii 
au amenințat cu proteste ma-
sive începând cu 23 noiembrie. 
Pe lângă chestiunea ce ține de 
TVA, agricultorii erau nemulțu-
miți și de subvenționarea inefi -
cientă din partea statului a sec-
torului lor de activitate. Agri-
cultorii mai cereau ca statul să 
compenseze prețul motorinei, 

utilizată la lucrările agricole. 
Reprezentații asociațiilor 

de fermieri au declarat că este 
imposibil să achite TVA în ac-
tualele condiții. „Noi optăm în 
genere să fi m scutiți de impo-
zitul TVA sau pur și simplu să 
fi e ca în Ucraina, să fi e declarat, 
dar să rămână pe conturile în-
treprinderii. Dar, reieșind din 
faptul că la capitolul impozite 
acumulate la stat sunt proble-
me, suntem de acord opt pro-
cente să le plătim”, a spus Ion 
Olifi r, fermier.

Agricultorii au spus că sunt 
gata să blocheze și drumuri-
le naționale dacă Guvernul 
nu le va satisface revendicări-
le. „Cred că este momentul să 
demonstrăm că suntem o for-
ță. Trebuie să mergem la niște 
acțiuni concrete și niște cerințe 
concrete”, a adăugat un alt fer-
mier, Mihai Gribincea.

„Decizia de a ieși sau de a 
nu ieși la proteste a fost luată 
de către mai multe organizații. 
Dacă va fi  luată această decizie, 
cred că organizațiile noastre 
din nou se vor convoca și vor 

discuta acest subiect. Sperăm 
că se va pune punct la această 
problemă. Pe de altă parte am 
și un simț de regret, pentru că 
am pierdut aproape un an, au 
fost mai multe discuții fără re-
zultat bun”, a declarat preșe-
dintele Asociației „Uniagropro-
tect”, Alexandru Slusari. 

Reprezentanții Ministerului 
Economiei au precizat atunci 
că problema reducerii TVA în 
agricultură va fi  discutată cu 
reprezentanții Fondului Mo-
netar Internațional. De aseme-
nea, autoritățile și-au propus să 
negocieze cu FMI și anularea 
taxelor în cazul importului de 
utilaje și tehnică agricolă.

„Sunt mai multe proiecte de 
modifi care a taxelor pe valoa-
re adăugată. Unul este pentru 
mașinile agricole și utilaje. Noi 
astăzi, analizând acest proiect, 
am venit cu propunerea ca și 
liniile tehnologice, frigiderele 
toate utilajele care sunt aduse 
pentru sistemul de prelucrare 
agroalimentar și în industrie 
să fi e scutite de taxa pe valoare 
adăugată”, a spus viceministrul 
Economiei Dumitru Godoroja.

Autoritățile au promis și 
mărirea subvențiilor în agricul-
tură, cu cel puțin 200 de mili-
oane de lei în anul 2014. „Cre-
dem că vom depăși cifra de 620 
milioane, dar eventual sunt su-
porturi din partea donatorilor, 
astfel cifra de 670 este destul de 
realistă. Avem circa 500 de mi-
lioane de lei care sunt disponi-
bili din fond”, a menționat vice-
ministrul Agriculturii și Indus-
triei Alimentare Sergiu Ghețiu.

Luna noiembrie a fost una 
fericită pentru fermieri. După 
aproape un an de negocieri, Gu-
vernul a aprobat proiectul po-
liticii bugetar-fi scale pentru 
2014, care prevede revenirea la 
cota TVA de 8 la sută, fără a fi  
necesară depunerea diferenței 
de 12 la sută într-un cont spe-
cial.

Noutățile nu se opresc aici. 
O altă schimbare se referă la 
importul utilajelor agricole. 
Astfel, din 2014, fermierii care 
vor importa tractoare agricole, 
vor fi  scutiți de TVA în funcție 
de model. De asemenea, agri-
cultorii vor avea dreptul să im-
porte tractoare cu o vechime de 
până la 20 de ani. În prezent, 
producătorii agricoli pot im-
porta tehnică agricolă veche de 
cel mult 12 ani. 

Fermierii au salutat inițiati-
va autorităților. „Tehnică nouă 
nu-și permite fi ecare să cumpe-
re din lipsă de surse fi nanciare. 
De aceea eu consider că procu-
rarea tehnicii bune, într-adevăr 
ea trebuie să fi e testată, când se 
aduce, necăutând că ea are 12 
sau mai mulți ani, dar este bi-
nevenit pentru mulți fermieri 
să procure așa tehnică”, a spus 
fermierul Alexei Ivanov.

La rândul lor, vânzătorii de 
utilaje agricole au spus că noua 
prevedere a politicii bugetar-
fi scale va reduce considerabil 
vânzarea tractoarelor cu o ve-
chime de până la 10 ani.

„Tehnica de mâna a doua 
care are 3-4 ani, da, acesta afec-
tează sigur că vânzările într-o 
oarecare măsură. Dar tehnica 
mai veche de 12 ani nu va afec-
ta foarte mult anume brandul 
nostru, brand de clasa Pre-
mium”, a afi rmat Igor Ciudnâi, 
manager vânzări. 

Un tractor nou din Belarus, 
de exemplu, costă acum apro-
ximativ 300 de mii de lei. Dacă 
are o vechime de 12 ani, prețul 
scade până la 85 de mii de lei. 
Pentru același tractor, produs 
acum 20 de ani, prețul nu de-
pășește 30 de mii de lei. 

Bilanțul anului agricol 
2013 a fost făcut de autorități 
pe 30 noiembrie, de Ziua pro-
fesională a agricultorului. Cu 
această ocazie a fost organizat 
și un concert la Palatul Națio-
nal, dedicat fermierilor. Liderii 
unor asociații de profi l au re-
fuzat, însă, să participe la eve-
niment, acuzând autoritățile 
că nu oferă soluții reale pentru 
problemele din agricultură.

„Nicio promisiune referi-
toare la soluționarea mai mul-
tor probleme strategice pentru 
sectorul agrar până în prezent 
nu a fost realizată. Mă refer 
aici la declararea agriculturii 
 - ramură strategică, reduce-
rea cotei TVA pentru sectorul 
agrar”, a declarat vicedirectorul 
Federației Naționale a Agricul-
torilor din Moldova AGROin-
form, Iurie Hurmuzachi. 

Ministrul Agriculturii, Va-
sile Bumacov, a declarat, însă, 
că unii fermieri au așteptări 
exagerate din partea autorită-
ților. „În această sală, eu cred 
că am reușit să pun mai mul-
te probleme, să le aduc la cu-
noștință, decât ei prin diferite 
conferințe de presă. Eu împăr-
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dar difi cil din perspectiva 
politicilor fi scale
tășesc absolut problemele pro-
ducătorilor agricoli, dar vreau 
să zic că au boicotat de fapt 
patru persoane, care au bene-
fi ciat de cel mai mult ajutor din 
partea statului», a menționat 
demnitarul.

Prezent la eveniment, pre-
mierul Iurie Leancă a vorbit 
despre avantajele Acordului 
de Asociere și a celui de Liber 
Schimb cu Uniunea Europeană, 
pentru producătorii agricoli. 
«Acordurile date prefi gurează o 
integrare economică profundă 
a Republicii Moldova în econo-
mia Uniunii Europene, inclu-
siv printr-un acces neîngrădit 
al exportatorilor moldoveni pe 
piața europeană. Unele pre-
vederi ale acordului vor intra 
în vigoare cu mult înainte de 
ratifi carea lor fi nală. Comisia 
Europeană a propus să deschi-

dă complet, începând cu 2014, 
piața UE pentru importurile de 
vinuri din Republica Moldova», 
a subliniat șeful Cabinetului de 
miniștri. 

Agricultorii așteaptă totuși 
o susținere mai mare din partea 
statului și speră că parafarea 
Acordului cu Uniunea Europea-
nă va aduce schimbări în bine.

«În primul rând se deschide 
o cale pentru produsele mol-
dovenești, se deschide o piață 
enormă în Europa. Un alt punct 
este că agricultura se va dezvol-
ta, vor veni investiții bani, se va 
dezvolta agricultura la sate și cu 
toate acestea sperăm să trăim o 
viață decentă și mai bună”.

„Nu suntem remunerați cum 
trebuie, depinde și de prețurile 
la producția agricolă. Sperăm 
și noi poate se vor micșora 
impozitele, poate prețurile la 

producție se vor mări, să avem 
piețe de desfacere, să realizăm 
producția mai bine». 

După un lung șir de discuții 
și contradicții între reprezen-
tanții asociațiilor de fermieri și 
cei ai Guvernului, cei din urmă 
au cedat presiunilor și au de-
cis micșorarea cotei TVA până 
la 8 la sută pentru producția 
agricolă primară și zahărul 
din sfeclă, dar și alte facilități 
pentru cei din sectorul agrar. 
Ministrul Finanțelor, Anatol 
Arapu, a menționat că politica 
bugetar-fi scală a fost elabora-
tă în conformitate cu viitorul 
Acord de Liber Schimb între 
Republica Moldova și Uniunea 
Europeană. Rămâne de văzut 
dacă aceste prevederi vor cal-
ma spiritele și dacă agricultura 
Moldovei va înregistra progre-
se în anul 2014.

O creștere record a agricul-
turii, de respectiv 38,3 la sută, 
a fost consemnată în anul 2013, 
potrivit Biroului Național de 
Statistică (BNS).

Astfel nu numai că a fost re-
cuperată căderea din anul 2012, 
de 22,4 la sută, ca urmare a se-
cetei severe ce a afectat sectorul 
agrar, dar și a fost înregistrată 
o creștere reală. BNS precizează 
că majorarea producției agrico-
le a fost determinată, în fond, 
de „creșterea accentuată a pro-
ducției vegetale - cu 61,8%”,în 
timp ce producția animalieră a 
crescut cu 0,7%.

O infl uența semnifi cativă 
asupra avansului per total a 
avut-o creșterea producției de 
cereale și leguminoase boabe 
de 2,2 ori. Producția de fl oarea 
soarelui s-a majorat cu 66,6%, 
sfeclă de zahăr – cu 59,5%. Pro-
ducătorii de struguri au obținut 
o recoltă globală cu 21 la sută 
mai mare decît în anul prece-
dent.

Ponderea producției vege-
tale în total producția agricolă 
a constituit 72% (în anul 2012 
– 62%). Creșterea producției 
vegetale (și respectiv a ponde-
rii acesteia în total producția 
agricolă) în anul 2013 față de 
anul precedent a fost generată 
de creșterea recoltei medii la 
toate culturile agricole. Astfel, 
producția medie la un hectar de 
porumb a crescut de 2,5 ori, de 

soia – de 1,9 ori, fl oarea soare-
lui și sfeclă de zahăr – de câte 
1,8 ori, de grâu – de 1,7 ori, de 
orz – de 1,6 ori, de cartofi  – de 
1,3 ori.

Statisticile ofi ciale constată 
majorarea ponderii producției 
în întreprinderile agricole în 
volumul total al producției glo-
bale agricole. Așadar, în anul 
2013 ponderea producției în-
treprinderilor agricole a consti-
tuit 44% (în anul 2012 – 35%, 
în 2011 – 32%). În anul 2013 în-
treprinderile agricole au produs 
partea principală a volumului 
de sfeclă de zahăr – 94%, rapi-
ță – 92%, soia – 84%, fl oarea 
soarelui – 83%, tutun – 76% și 
cereale și leguminoase pentru 
boabe (exclusiv porumb) - 72%. 
Totodată, 85% din volumul to-
tal de cartofi  și legume, 73% de 
struguri, 66% de porumb pen-
tru boabe, 97% de lapte, 65 % 
de carne, 60% de ouă au fost 
produse de gospodăriile popu-
lației și cele țărănești.

Creștere record 
a producției agricole 
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Agenția de Intervenție și 
Plăți pentru Agricultură vine 
cu mai multe propuneri privind 
modifi carea regulamentului de 
subvenționare a agricultorilor 
pentru acest an.

Potrivit propunerilor AIPA, 
principalele modifi cări se referă 
la faptul că a fost introdusă su-
ma-limită de 500 de mii de lei la 
obținerea subvenționării privind 
asigurarea riscurilor în agricul-
tură pentru contractele înche-
iate începând cu anul curent. În 
același timp, autoritățile vor veni 
cu noutăți la subvenționarea 
investițiilor pentru înfi ințarea 
livezilor. Astfel, cei care vor să 
înfi ințeze o livadă de măr și păr 
cu densitatea de 31 de mii de 
pomi nu vor mai primi 80 de mii 
de lei per hectar, ci 60 de mii de 
lei. Cei care vor înfi ința o livadă 
cu peste o mie pomi fructiferi vor 
primi 30 de mii de lei la hectar 
în loc de 20 de mii de lei cât a 
fost anul trecut. Tinerii produ-
cători de fructe vor benefi cia de 
subvenții majorate cu 10% față 
de suma solicitată.

Noile prevederi se refe-
ră și la majorarea cu 10% a 
subvenției alocate pentru pro-
curarea utilajului și echipa-

mentului utilizat la creșterea 
legumelor în sere. Astfel, suma 
compensată de stat va fi  de 75% 
din suma solicitată pentru gru-
purile de producători și de 60% 
pentru fermierii care activează 
individual. S-ar putea majora 
cu 10% și subvențiile alocate 
pentru procurarea echipamen-
telor necesare irigării, consti-
tuind 50% din costul total al 
acestui utilaj. Pentru renovarea 
fermelor de bovine, subvențiile 
vor crește cu 10%, până la 60% 
din valoarea totală. Ciobanii 

vor primi compensații mai mari 
cu 20%, constituind 60% din 
costul total. Suma-limită care 
poate fi  solicitată pentru astfel 
de investiții s-ar putea reduce 
de la 5 la 2 milioane de lei.

Proiectul a fost supus con-
sultărilor publice, după care 
ar putea fi  înaintat Guvernului 
pentru aprobare.

Statul va acorda în anul 
2014 subvenții pentru agricul-
tură în sumă de 500 milioane 
de lei, cu 54 milioane de lei mai 
mult decât în anul trecut.

Ministrul agriculturii, Vasi-
le Bumacov, regretă menți-
nerea interdicției vinurilor 
moldovenești pe piața ruseas-
că. Într-o emisiune la Radio 
Moldova, ofi cialul a spus ca 
negocierile cu Federația Rusa 
pentru reluarea exporturilor de 
vin continua, transmite IPN.

„Am fost de patru ori la Mos-
cova din septembrie anul trecut, 

când a fost aplicata interdicția. 
De fi ecare data ne-au promis că 
peste o săptămână interdicțiile 
vor fi  ridicate, dar nu s-a în-
tâmplat. Nu cunoaștem care ar 
mai putea fi  problema, pentru 
că toate cerințele pe care le-au 
înaintat partenerii noștri din 
Federația Rusa le-am îndepli-
nit. Dar vom continua să nego-
ciem”, a menționat ministrul.

Vasile Bumacov a spus ca 
urmează să discute cu omolo-
gul său rus, Nicolai Fedorov, pe 
care îl va întâlni în următoare-
le zile la expoziția Săptămâna 
Verde, la Berlin (Germania).

„Vom continua să discu-
tam și cu alte autorități din 
Rusia până ajungem la o 
înțelegere în beneficiul ambe-
lor părți și a consumatorilor 

ruși, care apreciază vinurile 
moldovenești”, a subliniat Va-
sile Bumacov.

Întrebat când va fi  exportată 
în UE prima partida de vinuri 
sub brandul de țară „Vin de 
Moldova”, lansat recent, Va-
sile Bumacov a spus că foarte 
curând, în cadrul unei expo-
ziții internaționale care se va 
desfășura tot la Berlin.

Aproape 240 de mii de hec-
tare de terenuri agricole au ră-
mas neprelucrate anul trecut. 
Ministrul agriculturii, Vasile 
Bumacov, spune că au infl uen-
țat mai mulți factori. 

„Politica de stat nu a fost ne-
prietenoasă pământului. Guver-
nările au vorbit că este o bogăție 
neprețuită. Totuși, față de 
țăran, față de cei care ne aduc 
pâinea pe masă atitudinea nu a 
fost cea pe care o merită. La sat 
infrastructura și condițiile de 
viață sunt cele care sunt. Lucru-
rile însă se schimbă, sunt mulți 
tineri care ar vrea să procure te-

renuri, să facă business agricol, 
care, deși este riscat, poate fi  
profi tabil”, a subliniat ministrul 
într-o emisiune la Radio Moldo-
va.

În opinia ofi cialului, tere-
nurile care nu se prelucrează 
în mare parte nu au proprietari 
reali. „Cotele sunt repartiza-
te, dar o parte din cei cărora le 
aparțin nu mai sunt în viață, iar 
moștenitorii nu se grăbesc să 
le prelucreze, să le înregistreze 
după ei. De aceea, din anul tre-
cut este introdusă o măsură de 
subvenționare, prin care 50% 
din cheltuielile necesare pentru 

perfectarea actelor la notar și de 
înregistrare sunt acoperite de 
către stat”, a subliniat ministrul.

Vasile Bumacov spune că, 
dacă terenurile ar fi  consolidate 
mai repede, s-ar găsi cumpără-
tori pentru ele, printre oamenii 
de afaceri locali. „Deși am fost 
criticat pentru aceasta, cred că 
procedăm corect oferind mai 
întâi investitorilor locali șansa 
de a procura terenuri. Iar dacă 
nu se vor descurca, atunci s-ar 
putea să apelăm și la cei stră-
ini”, a mai spus ministrul agri-
culturii și industriei alimentare, 
relatează IPN.

„Producătorii și procesa-
torii de tutun nu ar trebui să 
conteze pe ajutorul din partea 
statului, în anul acesta”, consi-
deră surse din cadrul Ministe-
rului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, argumentând po-
litica de luptă cu fumatul, des-
fășurată de autorități.

Șeful Serviciului Produse 
de Fitotehnie din cadrul Di-
recției politicii de producție 
și reglementări de calitate a 
produselor vegetale a Ministe-
rului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ivan Guci, „nu 
este prevăzută subvenționarea 
producătorilor de tutun, deoa-
rece Moldova, urmând exem-
plul UE, desfășoară o campa-
nie de luptă cu fumatul”.

„Susținem proiectele Mi-
nisterului Sănătății, care pro-
movează un mod sănătos de 
viață. Guvernul nu stimulează 
plantațiile de tutun și extinde-
rea acestora”, a spus expertul.

Potrivit spuselor sale „alte 
cauze ale lipsei de interes sunt 
legate de nerentabilitatea 
producerii tutunului în Mol-
dova”.

„Lipsa unui proces me-
canizat de colectare a recol-
tei duce la faptul că utilizăm 
multă forță de muncă, ceea 
ce nu întotdeauna este posi-
bil. Micșorarea suprafețelor 
are loc și din cauza lipsei con-
dițiilor pentru fermentarea 
tutunului, De asemenea, nu 
este sens să cultivăm soiuri 
aromatizate, deoarece acestea 
nu dau rezultatul dorit. Cau-
za sunt condițiile climaterice, 
care afectează calitățile speci-
fi ce ale soiurilor”, a menționat 
specialistul.

Asociația Procesatorilor 
de Tutun face apel la guvern 
să nu lichideze ramura. Șeful 
acesteia, Serafi m Terenti, a 
menționat că „din cauza lipsei 
de proiecte investiționale și 
suportului din partea autori-
tăților, producerea tutunului 
se afl ă în prag de dispariție”.

„INFOTAG” precizează: În 
2013 recolta de tutun a consti-
tuit circa 3 mii tone - cu 40% 
mai puțin decât în 2012. În pe-
rioada sovietică Moldova era 
unul dintre principalii produ-
cători de tutun din URSS.

Reguli noi la subvenționarea 
fermierilor! 
Ce intenționează autoritățile?

Moldova insistă 
pe dialogul cu Rusia 
în problema vinurilor 

Mii de hectare de terenuri 
rămân  neprelucrate

 Producătorii de tutun 
nu trebuie să mizeze 
pe ajutor din partea statului
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COLABORARE

Tractoarele LS – cel mai iest in produs de înaltă tehnologie
Vă prezentăm tractoarele 

coreene produse de compania 
LS Mtron. Aceasta face parte 
din grupul de fi rme asociate 
din LG Group, care este în rân-
dul publicului consumator cu-
noscut mai ales ca un gigant în 
producția de electrice și elec-
tronice.

Din 2008  funcționează ca 
o entitate separată sub actuala 
denumire LS Mtron . Divizia 
de inginerie a acestei companii 
datează din 1970 .

Compania a început 
producția de tractoare în anul 
1976 iar deja în anul 1977 a 
fost înfi ințată o alianță tehni-
co-inovatoare cu producăto-
rul de tractoare Fiat, membru 
al grupului CNH (producător 
de tractoare Case-IH și New 
Holland ) .

Gama actuală de tractoare 
LS cuprinde tractoare conce-
pute după anul 2000 și include 
o gamă completă și cuprinză-
toare de modele cu capacități 

între 23 și 100 CP, tractoa-
re ce se conformează tuturor 
cerințelor necesare pentru a fi  
numite tractoare ale secolului 
XXI!

În 2008, compania a 
achiziționat cu tractoarele sale 
din seria LS la premiul coreean 
de prestigiu pentru design in-
dustrial .

În anul 2009 , compania LS 
Mtron a semnat un contract 
cu compania CNH Australia 
Ltd. ce presupunea produce-

rea si furnizarea de tractoa-
re sub marca New Holland și 
Case pe piața australiană. În 
același an compania a deschis 

reprezentanța in Statele Unite 
ale Americii, unde a reușit sa 
devina unul dintre cele cinci 
mărci – lideri de pe piață. 

Distribuitor al LS Mtron în Moldova:
Ozonteh IMPEX S.R.L.

Republica Moldova
Chisinau, str. Mitropolitul Varlaam 84/12

Tel. mob.: +373 698 98 123

România și Republica Mol-
dova pot redeveni, împreună, 
grânarul Europei, prin cola-
borarea în domeniul agricol, 
a declarat ministrul român al 
Agriculturii, Daniel Constan-
tin, la reuniunea ministerială 
a Parteneriatului Estic de la 
Chișinău.

”Prin colaborarea în do-
meniul agricol, România și 
Republica Moldova pot re-
deveni, împreună, grânarul 
Europei. Prin facilitățile ofe-
rite de statutul de membru 
al Uniunii Europene, Româ-
nia și-a îmbunătățit masiv 
performanța în domeniul agri-
col, lucru care se va întâmpla 
și pe parcursul anilor urmă-
tori. Acest lucru s-a văzut anul 
trecut nu doar din punctul de 
vedere al producției agricole 
a României ci și prin deschi-
derea pe care țări importante, 
precum China, au manifestat-
o față de sectorul agricol româ-
nesc. Dacă România are aceste 
oportunități, de ele poate be-
nefi cia și Republica Moldova”, 
a precizat Daniel Constantin.

De asemenea, ministrul 
Agriculturii a evidențiat în ca-
drul reuniunii că prioritățile 
de dezvoltare rurală și mă-
surile de intervenție aferen-
te PNDR 2014-2020 sunt în 
strânsă corelare cu prioritățile 
de dezvoltare identifi cate la 
nivelul Acordului de Partene-

riat pentru România și vizea-
ză asigurarea unei abordări 
unitare între nevoile specifi ce 
pentru dezvoltare rurală și cele 
naționale.

Ministrul a mai subliniat 

că acest eveniment este unul 
foarte important în promova-
rea prosperității statelor parte-
nere, în realizarea cu succes a 
unui real schimb de informații 
și bune practici pentru atinge-
rea dezideratului comun de a 
asigura o dezvoltare agro-ali-

mentară durabilă și un mediu 
rural modernizat și atractiv 
pentru generațiile tinere.

În ceea ce privește prin-
cipalele provocări cu care se 
confruntă agricultura și me-

diul rural, Constantin a afi r-
mat că unul dintre cele mai 
importante lucruri îl constitu-
ie existența unei politici clar 
formulate, care să ofere pre-
dictibilitate și ușurință în im-
plementare, discutată și agrea-
tă cu mediul de afaceri, mediul 

academic și de cercetare.
Pentru perioada 2014-

2020, din analiza nevoilor ela-
borată pentru viitorul Program 
Național de Dezvoltare Rurală 
al României s-au identifi cat ca 

principale provocări: restruc-
turarea fermelor, în special a 
celor mici și mijlocii în ferme 
orientate către piață; reînnoi-
rea generațiilor în exploatațiile 
agricole; modernizarea conti-
nuă a sectorului de procesare; 
dezvoltarea infrastructurii de 

bază și a serviciilor în zonele 
rurale și crearea de locuri de 
muncă în mediul rural.

Totodată, Daniel Constan-
tin a subliniat faptul că ate-
nuarea efectelor schimbărilor 
climatice constituie una dintre 
preocupările permanente ale 
ministerului.

Șeful MADR și-a manifestat 
disponibilitatea de a împărtăși 
colegilor din țările participan-
te la eveniment experiența Ro-
mâniei în ceea ce privește ela-
borarea politicilor și consultă-
rile cu mediul privat, organiza-
rea instituțională, implemen-
tarea standardelor. De altfel, și 
România, la rândul său, are de 
învățat din experiența celorlal-
te state, pentru ca împreună cu 
acestea să poată fi  puse bazele 
unei agriculturii performanțe 
în regiune, cu consecințe be-
nefi ce asupra investițiilor și 
creșterii schimburilor comer-
ciale.

Ministrul român al Agricul-
turii a participat  la reuniunea 
ministerială a Parteneriatului 
Estic pe tematica agricultu-
ră și dezvoltare rurală, care a 
avut loc la Chișinău și la care 
au luat parte responsabilii 
pentru agricultură din state-
le membre ale UE, Republica 
Armenia, Republica Belarus, 
Georgia, Republica Moldova și 
reprezentanți ai Comisiei Eu-
ropene. 

România și Republica Moldova pot redeveni, 
împreună, grânarul Europei
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TEHNOLOGII

Debutul perioadei de producere a 
răsadurilor depinde în mare măsură de 
momentul în care plantele urmează a fi  
plantate. Vârsta minimă de plantare a 
răsadului este de 40-45 zile de la răsări-
re și ajunge la 70-80 zile pentru răsadu-
rile în ghivece de dimensiuni mai mari.

 

Spațiul pentru amplasarea 
răsadniței

Temperaturile scăzute din această 
perioadă impun producerea răsaduri-
lor în spații protejate (seră înmulțitor 
sau răsadnițe încălzite). Soluția cea mai 
ieftină, adoptată de mulți dintre legumi-
cultori, o constituie răsadnițele încălzite 
cu biocombustibil.

Pentru a evita orice neplăceri din 
cauza temperaturilor foarte scăzute și a 
posibilelor ninsori abundente, este reco-
mandat ca în această perioadă răsadnița 
să fi e amplasată într-un solar, construit 
special sau destinat producției.

Ca îngrășământ organic, recomand 
gunoiul de grajd proaspăt, foarte bun 
fi ind cel de cabaline, urmat de cel de 
bovine, care să conțină obligatoriu și aș-
ternut.

Înainte de amplasarea răsadnițelor, 
spațiul se curăță bine de resturile vege-
tale și se dezinfectează cu insecticide și 
fungicide. Gunoiul proaspăt se așază în 
patul de răsadniță într-un strat cu lăți-
mea de 2,5 m și cu lungimea variabilă în 
funcție de cantitatea de răsad necesară, 
după care se tasează. Grosimea stratu-
lui de îngrășământ organic va avea circa 
50-70 cm.

Pentru a evita pierderile de căldură, 
patul răsadniței se împrejmuiește cu 
folie de polietilenă susținută de țăruși 

(chiar și sub gunoi). Peste patul răsadni-
ței se suprapune tocul acesteia, confecți-
onat dintr-o scândură groasă de 3-4 cm. 
Tocul răsadniței va avea înălțimea de 
25-30 cm, lățimea de 1,5 m și lungime 
variabilă, astfel încât de o parte și de alta 
a tocului să rămână liber 50 cm, spațiu 
care se va umple cu gunoi proaspăt până 
la înălțimea scândurii. Tocul răsadniței 
se acoperă cu rame din sticlă sau din po-
lietilenă.

 

Protecție fi to-sanitară

Pentru a evita atacul de coropișni-
ță, în gunoi se pot pune momeli toxice. 

Recomand o metodă ecologică 
și efi cientă: peste gunoiul din in-
teriorul tocului se pune o plasă 
de țânțari din sârmă (plasa din 
material plastic nu este indicată, 
deoarece acționează ca un izola-
tor între gunoi și amestecul de 
pământ). Marginile plasei se ridică pe 
lângă toc (20 cm).

 

Substratul nutritiv

Amestecul de pământ pentru semă-
nat se poate cumpăra sau se poate pro-
duce acasă, având următoarea compozi-
ție: mraniță, turbă, pământ de țelină sau 

de grădină și nisip. Întrucât turba are un 
pH acid, trebuie achiziționată turbă cu 
pH-ul corectat.

Pământul de țelină rezultă din de-
copertarea terenurilor înțelenite pe o 
adâncime de 15-20 cm, iar brazdele ob-
ținute se păstrează timp de un an pentru 
a se descompune.

Toate componentele se cern, se 
amestecă și se dezinfectează cu diferi-
te produse (precum Basamid granule, 
Vydate etc). Amestecul de pământ se in-
troduce în răsadniță atunci când guno-
iul începe să fermenteze și când ramele 
sunt aburite. Grosimea amestecului de 
pământ este cuprinsă între 5 și 15 cm, în 
funcție de perioada de păstrare a plante-
lor în răsadniță.

Apoi, amestecul de pământ se udă 
bine, se tasează ușor și se lasă până când 
temperatura substratului ajunge la 18-
20 °C, după care se poate trece la semă-
nat.

Orice fermier care-și produce sin-
gur răsadul trebuie să aibă cel puțin un 
termometru în solar (recomandat fi ind 
termometrul care înregistrează cele mai 
ridicate, respectiv cele mai scăzute tem-
peraturi).

Semănatul răsadurilor

Mai întâi, substratul se udă și se ta-
sează ușor. Rândurile se trasează prin 
apăsare ușoară cu ajutorul unei stinghii 
din lemn (sau riglă), cu grosimea de 0,5 
cm și cu lungimea aproape egală cu lă-
țimea tocului răsadniței. Distanța între 
rânduri este de 5 cm.

Semănatul se face manual sau cu 
diferite semănători. Pentru tomate, ar-
dei, vinete etc. recomand semănatul cu 
ajutorul unui băț cu vârful umed (bățul 
de frigărui este ideal). Semințele se pun 
într-un recipient (de exemplu, un capac 
de borcan) cât mai distanțate, după care 
cu vârful bățului se ia câte o sămânță 
care se așează pe rând la distanța de 0,5-
1 cm una de cealaltă.

În fi nal, plantele vor avea o bună ră-
sărire și răsadurile vor fi  uniforme. Se-
mințele se acoperă cu un strat de nisip 
fi n de 1-1,5 cm, iar pentru salată și țelină, 
de 0,5 cm. Folosirea nisipului prezintă 
unele avantaje: este un substrat steril li-
ber de boli, reducând mult riscul bolilor 
care conduc la „căderea plăntuțelor”); 
nisipul păstrează mai bine umiditatea în 
substrat și permite o mai bună aderență 
a seminței cu solul. 

După acoperirea cu nisip, se udă cu 
apă călduță.

Ferma.ro 

Producerea răsadurilor 
pentru culturile din solarii
La început de an, legumicultorii care dețin spații protejate își reiau activitatea pentru 
pregătirea noilor cicluri de producție. Punctul de pornire îl constituie producerea ră-
sadurilor, o lucrare de fi nețe din tehnologia de cultură a legumelor
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 INTERNAŢIONAL

România: Suprafața cultivată cu tutun a scăzut 
de peste 30 de ori, în ultimii 23 de ani
Distrugerea procesării 
primare a tutunului în 
România a dus la scăderea 
suprafeței cultivate cu 
această cultură de la 
35.000 de hectare înainte 
de 1989, la numai 1.100 
hectare în 2013 și la o 
producție de circa 1.600 de 
tone, a declarat, miercuri, 
secretarul de stat în 
Ministerul Agriculturii, 
Achim Irimescu, la 
Conferința Națională a 
Cultivatorilor de Tutun.

«România avea în trecut, 
înainte de 1989, o cultură de 
35.000 de hectare și aceasta s-a 
redus la 1.100 hectare în 2013, 
iar cauzele sunt multiple. Una 
dintre ele este legată de faptul 
că susținerea fi nanciară putea fi  
mai mare, și aici noi, ca minis-
ter, trebuie să ne facem autocri-
tica, deși nu cred că mai ajută 
la ceva, dar și faptul că nu am 
reușit cu nimic să-i susținem la 
Bruxelles pe producătorii ro-
mâni. Cred că distrugerea părții 
de procesare primară a tutu-
nului a contribuit mai mult la 
reducerea producției în Româ-
nia decât normele europene», a 
spus Irimescu.

În opinia ofi cialului MADR, 
directiva UE de a interzice 
utilizarea a două soiuri de 
tutun, Oriental și Burley, care 
nu pot fi  procesate fără a adă-
uga anumite ingrediente spe-
ciale, nu va ajuta la reducerea 
consumului de tutun ci « va 
îndepărta producția europeană 
de tutun de pe eșichierul mon-
dial», în condițiile în care 80% 
din tutunul produs în Uniunea 
Europeană este Oriental sau 
Burley.

«Credem că directiva UE nu 
ajută la reducerea consumului 
de tutun ci doar va îndepărta 
producția europeană de tutun 
de pe eșichierul mondial. Ro-
mânia este pe locul 10, pe ul-
timul loc al producătorilor de 
tutun din Uniunea Europeană. 
Pe primul loc se situează Italia 
cu 40.000 de tone, urmată de 
Polonia, Grecia, Spania și Bul-
garia», a mai spus acesta.

Achim Irimescu a subliniat 
că reducerea sprijinului euro-
pean acordat pe tona de tutun 
și deciziile procesatorilor din 
România de a importa tutun 
brut reprezintă cauzele princi-
pale ale declinului producției 
de tutun în România.

« Din păcate în vremea ne-
gocierii cotelor de tutun era 
un sprijin european de 7.000 
de euro pe tonă, dar s-a redus 
substanțial la circa 1.000 de 
euro pe tonă. De asemenea, la 
privatizarea Regiei Tutunul Ro-
mânesc s-a decis continuarea 
procesării producției primare, 
dar din păcate nu s-a continuat 
și această procesare a dispărut, 
iar cultivatorii au fost nevoiți 
să vândă procesatorilor unguri. 
Procesatorii români au preferat 
să importe tutun brut în defa-
voarea producției autohtone, 
motivând slaba calitate a celui 
intern. Practic, calitatea tutu-
nului este dată de semințe și 
de tehnologia folosită. Din pă-

cate, nici în momentul de față 
producția internă nu este utili-
zată de cei trei mari procesatori 
din România, deși țigările ocu-
pă în general una din cele trei 
poziții în exporturile României 
din produse agroalimentare», a 
adăugat Achim Irimescu.

Potrivit Asociației 
Organizației Profesionale pe Fi-
liera Tutun, un procent de 80% 
din tutunul produs în Uniunea 
Europeană ar putea să fi e inter-
zis conform prevederilor pro-
puse în noua Directivă a Comi-
siei Europene pentru că repre-
zintă soiuri Oriental sau Bur-
ley. Aceste soiuri de tutun nu 
pot fi  procesate fără a adăuga 
anumite ingrediente speciale, 

iar în ultima vreme s-a vorbit 
mult doar despre interzicerea 
țigaretelor mentolate, iar exem-
plele de ingrediente adiționale 
s-au redus doar la mentol. Pen-
tru procesarea tutunului celui 
mai popular în UE, Burley, care 
se regăsește în amestecul de 
tutun recunoscut ca ‹american 
blend›, se folosesc ingrediente 
suplimentare, iar interzicerea 
ingredientelor duce, implicit, la 
interzicerea unui amestec care 
în țara noastră este preferat de 
90% dintre fumători.

Pentru acoperirea cererii de 
tutun Oriental și Burley, există 
zeci de mii de ferme în Polonia, 
Italia, Spania, Franța și Bulga-
ria, cu o recoltă de tutun în va-
loare anuală de 560 milioane de 
euro în UE.

La nivelul României, dacă 
interzicerea țigaretelor men-
tolate și a celor slim ar duce la 
pierderea a 19.000 de locuri de 
muncă, așa cum arată un stu-
diu Roland Berger, interzicerea 
a 90% din piața de țigarete are 
consecințe devastatoare, atât 
în rândul fermierilor cultiva-
tori de tutun, cât și al micilor 
detailiști.

Directiva UE prevede dimi-
nuarea atractivității produse-
lor din tutun prin afi șarea unor 
avertismente cu riscurile pentru 
sănătate care să ocupe 75% din 
suprafața pachetului. De aseme-
nea, proiectul prevede interdicția 
de a utiliza arome în produse-
le din tutun, ceea ce ar duce la 
eliminarea segmentului men-
tol, dar propune și interzicerea 
țigaretelor slim și a ‹reclamelor 
înșelătoare›, precum mențiunea 
‹light›. Deocamdată decizia la 
nivelul UE nu a fost luată.

Lumea Satului 

Prețul cerealelor a ajuns, în luna 
decembrie 2013, la cel mai mic nivel 
din ultimii trei ani, atingând 191 de 
unități, în scădere cu 23% față de 
decembrie 2012, conform Indicelui 
prețurilor produselor alimentare 
calculat de FAO (Organizația 
Națiunilor Unite pentru Agricultură și 
Alimentație).

 FAO a publicat, Indicele prețurilor 
produselor alimentare pentru 
anul 2013. Astfel, în anul recent 
încheiat, media prețurilor produselor 
alimentare a scăzut cu 1,6% față de 
2012, de la 213 unități, la 210 unități. 
În luna decembrie 2013, Indicele 
prețurilor produselor alimentare a 
fost de 207 unități, în scădere cu 3,7% 
față de luna decembrie 2012.

Prețul cerealelor 
a scăzut cu 7,2% în 2012

Cea mai mare contribuție la scăderea 
prețului produselor alimentare au avut-o 
cerealele. Conform FAO, indicele prețurilor 
la cereale a fost, în 2013, de 219 unități, în 
scădere cu 7,2% față de 2012. Cea mai mare 
scădere s-a resimțit în decembrie 2013, 
când prețul cerealelor a scăzut cu 23% față 
de decembrie 2012, de la 249 de unități, la 
191 de unități. Este cel mai mic preț al ce-
realelor din ultimii trei ani, mai exact, din 
august 2010.

Dacă cerealele au înregistrat o scădere 
semnifi cativă a prețurilor la nivel global în 
2013, nu același lucru îl putem spune des-
pre prețul laptelui și al produselor lactate. 
Din contră, conform FAO, prețul acestor 
produse alimentare a crescut în 2013 cu cir-

ca 25% față de 2012, de la 194 de unități, la 
243 de unități. În decembrie 2013, față de 
decembrie 2012, prețul laptelui și al produ-
selor lactate la nivel mondial a crescut cu 
29%, de la 206 unități, la 265 unități.

Prețul produselor din carne s-a situat în 
anul recent încheiat cam la același nivel ca 
în anul 2012. Conform indicelui FAO, me-
dia prețurilor produselor din carne a fost de 
184 de unități, în creștere cu doar 1,1% față 
de anul 2012. În luna decembrie 2013, me-
dia prețurilor produselor alimentare a fost 
de 188 de unități, în creștere cu mai puțin 
de 1% față de luna decembrie 2012.

Prețul zahărului a înregistrat cea mai 
mare scădere față de anul 2012, dintre toate 
categoriile de produse alimentare analizate 
de FAO. Indicele prețului la zahăr a scăzut, 
în 2012, de la 305 unități, la 251 de unități, 
adică cu aproximativ 18%. În luna decem-

brie 2013, prețul zahărului la nivel global a 
înregistrat 234 de unități, în scădere cu 15% 
față de luna decembrie 2012.

Indicele prețului produselor alimentare 
este calculat de FAO ținând cont de 73 de 
cotații internaționale considerate de orga-
nizație ca fi ind cele mai relevante. Valoarea 
indicelui este exprimat în raport cu media 
prețurilor pentru perioada 2002 - 2004, 
care a primit valoarea de 100 de unități.

FAO: Prețul cerealelor pe piața mondială a ajuns 
la cel mai mic nivel din ultimii trei ani
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te informează la timp, 
oferindu-ţi cele mai bune 
argumente în orice negociere!

Mulţi producători s-au convins 

că este mult mai greu că este mult mai greu 
să vinzi produsul să vinzi produsul 

la un preţ convenabil, la un preţ convenabil, 

decât să produci 

Cum să facem 
alegerea corectă?
NOI VĂ PROPUNEM:

 Abonamente AgraVista on-line 
www.agravista.md este unicul portal infor-

maţional din Moldova ce oferă informaţie operativă 
şi analitică specializată pentru toţi operatorii pieţei 
de fructe, legume şi cereale şi permite informarea 
rapidă a tuturor abonaţilor portalului.
înregistraţi-vă pe www.agravista.md, selectaţi 
unul din Abonamentele A, B, C! – şi la ora 6 diminea-
ţa primiţi direct pe e-mail ultimele preţuri pentru 
fructe, legume şi cereale, ştiri recente din domeniul 
economic, politica agrară, legislaţie, studii de piaţă, 
tehnologii, idei de afaceri, cereri şi oferte de pro-
duse agricole.
abonaţii portalului au posibilitatea să-şi găsească 
parteneri comerciali, realizând contracte de lungă 
durată, să acceseze ofertele comerciale din Moldo-
va, CSI, Europa, cât şi să-şi plaseze ofertele comer-
ciale proprii.
cu ajutorul nostru sunt efectuate peste 500 tran-
zacţii anual, zilnic portalul este accesat de peste 
500 utilizatori.

 Publicitate AgraVista buletin
plasarea în buletinul AgraVista a unui articol 

promoţional despre companie/produsele sale, ofer-
telor companiei sau a publicităţii.

 Publicitate banner
promovarea companiilor şi produselor/servi-

ciilor acestora prin plasarea bannerelor promoţio-
nale pe site-tul www.agravista.md.
Pentru detalii privind oferta de abonamente Agra-
Vista sau publicitatea pe site-ul nostru,Vă rugăm 
să vizitaţi secţiunea de înregistrare, urmând: 
www.agravista.md sau să ne contactaţi la: 
info@agravista.md; +373 (22) 23 56 96.

Sperăm că veţi deveni 
ABONATUL NOSTRU FIDEL!

 Abonamente AgraVista A, B, C
Abonamente AgraVista

A
bo

na
m

en
t A

▪ Preţuri săptămânale angro pentru 
58 fructe şi legume (Moldova, 
Rusia, Polonia, Ucraina)

▪ Preţuri producători pentru fructe, le-
gume şi cereale

▪ Preţuri mondiale cereale
▪ Monitorizare lunară a pieţei legume-

lor şi fructelor
▪ Studii lunare pe produse
▪ Analize statistice trimestriale export-

import (legume, fructe, cereale)
▪ Analize anuale ale sectorului cere-

alier
▪ Buletin fi nanciar-legislativ
▪ Idei de afaceri
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului 

Agromediainform în format elec-
tronic

▪ Livrarea buletinului lunar AgraVista 
în format electronic cu informaţia 
cuprinsă în abonamentele A şi B

3 luni – 60
6 luni – 96

12 luni – 144

A
bo

na
m

en
t B

▪ Plasarea cererilor şi ofertelor proprii 
pe www.agravista.md 

▪ Valabilitate a ofertelor timp de 12 
luni

▪ Promovarea ofertelor în ziarul Agro-
mediainform

▪ Promovarea ofertelor pentru export. 
Traducerea cererilor şi ofertelor 
în limbile engleză şi rusă şi pla-
sarea lor pe site-uri străine

▪ Cele mai recente oferte comerciale 
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului 

Agromediainform în format elec-
tronic

▪ Plasarea lunară a unui articol pro-
moţional despre companie şi 
produsele sale

3 luni – 45
6 luni – 72

12 luni – 99

Ab
on

am
en

t C

▪ Abonamentul C cuprinde accesul la 
informaţiile şi serviciile incluse în 
Abonamentele A şi B

▪ Livrarea buletinului lunar AgraVista 
în format electronic cu informaţia 
cuprinsă în abonamentele A şi B

3 luni – 84
6 luni – 135
12 luni – 195

▪ Acces gratuit pe site: Ştiri zilnice, Oferte comerciale, 
Baze de date ale companiilor, Tehnologii, Istorii de 
succes, Expoziţii şi conferinţe, Adrese utile

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate AgraVista buletin
1 pagină

210x297 mm

1/2 pagină
210x148,5 

mm

1/4 pagină
105x148,5 mm

Articol 
promoţional

2 pagină 30 25
3 pagină 25 20
4 pagină 20 15

Publicitate
color 30 20 15
alb-negru 20 15 10

▪ Preţurile sunt indicate pentru o apariţie în buletin. 
▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

3 luni 6 luni 12 luni

Plasarea ofertelor in buletin (listelor de 
preţuri) 15 25 50

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate banner 
Apariţii

25% 50% 100%
Pagina de start, dimensiunea, pixeli: 120x60 20 30 50
Pagini interioare, dimensiunea, pixeli:120x60 10 20 35

▪ Preţurile, includ TVA şi sunt specifi cate pentru plasarea bannerului pe o 
perioadă de o lună.

▪ Periodicitatea apariţiei bannerelor e indicată în procente de la numărul total 
de rulări.

▪ Astfel, 25% din rulări înseamnă că bannerul va fi  afi şat la fi ecare a patra 
accesare a paginii.

▪ Publicitatea pe paginile interioare sunt rezervate în categoriile: Companii şi 
Produse. 

▪ Sistemul admite amplasarea publicităţii banner GIF, JPEG şi Flash. 
▪ Macheta (bannerul) pentru reclama vă aparţine sau poate fi  realizată de 

către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.
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CERERI ŞI OFERTE

Cereri și oferte – perioada 2 - 22 ianuarie 2014 (www. agravista.md)

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține www.agravista.md

OFERTE
Nume 
produs

Descriere pro-
dusului

Can-
titate

Regiune

Porumb
Vând porumb 
pentru furaj 

50 
tone

Fălești, s. Doltu, Director: Popușoi An-
ton, Telefon:(259) 58418, Telefon mobil: 
069319420  

Porumb Vând porumb 
20 

tone
Glodeni, s. Petrunea ,Telefon:(249) 
024926893  

Porumb
Vând porumb 
pentru furaj 

50 
tone

Fălești, s. Doltu, Director: Popușoi  An-
ton, Telefon: (259) 58418,Telefon mobil: 
069319420  

Porumb
Vând boabe de 
porumb

21 
tone

Drochia, s. Chetrosu, Conducător:Maria 
Darii, Telefon:(252) 54610,(252) 
27032, Telefon mobil:068112628, 
069353231,Fax: (252) 27032  

Porumb Vând porumb
100 
tone

Ungheni, s. Chirileni, Manager: Vultur 
Grigore, Telefon: (236) 75329  

Floarea-
soarelui

Vând fl oarea soa-
relui 

5 
tone

Glodeni, Telefon:(249) 24812  

Orz
Vând orz de cali-
tate înaltă 

20 
tone

Fălești, s. Horești, Director: Reven-
co Anton,Telefon:(259) 77174, (259) 
77012,Telefon mobil: 079850249  

Seminţe 
de legu-
me

Vând seminţe de 
ceapă, soi «Hol-
cedon», cu ener-
gia de încolţire 
85%, iar încolţi-
rea 93% 

480 
kg

Drochia, s. Chetrosu, Conducător: Ma-
ria Darii, Telefon: (252) 54610,(252) 
27032, Telefon mobil: 068112628, 
069353231, Fax: (252) 27032  

Seminţe 
de legu-
me

Vând seminţe de 
ardei Podarak, 
energia de încol-
ţire 91%, încolţi-
rea 98%

21 kg

Drochia, s. Chetrosu, Conducător: 
Maria Darii, Telefon:(252) 54610,(252) 
27032, Telefon mobil:068112628, 
069353231,Fax: (252) 27032  

Seminţe 
de legu-
me

Vând seminţe 
de ardei Atlant, 
energia de încol-
ţire 92%, încolţi-
rea 98%

16 kg

Drochia, s. Chetrosu, Conducător: Ma-
ria Darii, Telefon:(252) 54610, (252) 
27032, Telefon mobil: 068112628, 
069353231, Fax: (252) 27032  

Seminţe 
de legu-
me

Vând seminţe de 
ardei Antei, ener-
gia de încolţire 
91%, încolţirea 
96%

8 kg

Drochia, s. Chetrosu, Conducător: 
Maria Darii, Telefon:(252) 54610,(252) 
27032, Telefon mobil: 068112628, 
069353231,Fax: (252) 27032  

Răsad
Cresc răsad de 
tomate la co-
mandă 

neli-
mitat

Drochia, s. Chetrosu, Conducător: 
Maria Darii, Telefon:(252) 54610,(252) 
27032, Telefon mobil: 068112628, 
069353231,Fax: (252) 27032  

Seminţe 
de cere-
ale

Vând seminţe de 
ovăs, soiul SCA-
CUN, reproducţia 
a II 

10 
tone

Falesti, s. Rediu de Sus, Tele-
fon:(259) 70192,Telefon mobil: 
067253017, Fax:(259) 70192, 
Email: kiktenko-nats@mail.ru  

Produse 
apicole

Vând miere de 
albină polifl oră 

500 
kg

Glodeni, s. Limbenii Vechi, Telefon: 
069850455  

Zahăr Vând zahar 
50 

tone
Glodeni, s. Petrunea, Telefon: (249) 
92244, Telefon mobil: 067182351  

Produse 
apicole

Vând stupi cu 
albini  

30 
bucăţi

Glodeni, s. Dușmani,Telefon:(249) 
22693  

Ulei Vând ulei vegetal
10 

tone

Fălești, s. Horești, Director: Revenco 
Anton, Telefon: (259) 77174, (259) 
77012, Telefon mobil: 079850249  

Șrot Vând șrot 
10 

tone

Fălești, s. Horești, Director: Reven-
co Anton,Telefon:(259) 77174,(259) 
77012,Telefon mobil:079850249  

Porumb
Vând porumb, 
% de umiditate 
minim.

600 
tone

Falesti, s. Marandeni, Director:Girstega 
Vasile,Telefon: (259) 72337,Telefon 
mobil: 069212681  

Floarea-
soarelui

Vând fl oarea 
soarelui, de 
calitate înaltă 

80 
tone

Falesti, s.Iscalau, Director: Procopciuc 
Zina,Telefon:(259) 77362,Telefon mobil: 
079044357  

Floarea-
soarelui

Vând fl oarea 
soarelui de 
calitate înaltă 

250 
tone

Falesti, s. Marandeni, Director: Girstega 
Vasile,Telefon:(259) 72337, Telefon 
mobil: 069212681  

Sfeclă 
roșie

Comercializăm   
sfeclă roșie 
cilindrică, soiul 
Forono 

20 
tone

Briceni, s. Colicauti, Telefon mobil: 
0691 95685  

Mere

Comercializăm 
mere din frigider, 
soiul Golden 
Rezistent 

10 
tone

Briceni, s. Colicauti, Telefon mobil: 
069195685  

Cartofi 

Comercializăm  
cartofi  de 
consum, soiul 
Rokko 

20 
tone

Briceni, s. Colicauti, Telefon mobil: 
069195685  

FII ACTIV, 
CREEAZĂ ZIARUL TĂU 
ȘI OBŢINE UN PREMIU!
Dragi cititori,
Redacția ziarului Agromediainform dorește să îmbunătățească din 
punct de vedere calitativ publicația, să abordeze subiecte noi și 
interesante pentru cititori. În acest sens, vă rugăm să răspundeți la 
întrebările din chestionarul propus. 

1. De câți ani abonați ziarul Agromediainform?

2. Care sunt rubricile Dvs. preferate?

3. Ce informații ați dori să mai găsiți în paginile ziarului?

4. Alte sugestii.

Nume/prenume:

Telefon: 

Ocupația:

Vârsta:

Cele mai bune răspunsuri vor fi  premiate. 
Locul I –aparat foto
Locul II – tabletă
Locul III - telefon mobil.

 Rugăm să expediați chestionarul pe adresa redacției: 
or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 123 V, MD-2004

Ziarul Agromediainform
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ABONAREA 2014

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
       creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,

       îngrijirea livezilor şi viilor,

       creşterea animalelor,

       idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM 
pot fi  perfectate în toate ofi ciile poştale.

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

12 36 72 108 132
* august vacanţă Index de abonare: PM 21948

şi Veţi primi:
Abonaţi-Vă la ziarul AGROMEDIAINFORM

Preţuri de abonare (lei)

Toate acestea la un preţ Toate acestea la un preţ 
rezonabil de numairezonabil de numai

132132 de lei  de lei 
pentru abonament anualpentru abonament anual

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
şi nu ştiţi în ce domeniu să investiţi?

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

Pentru comoditate tractoarele 
şi agregatele au fost expuse 
pe o suprafaţă special amenajată 
ce se afl ă în or. Străşeni la adresa: 
str. Ştefan Cel Mare 92/c. 
Terenul este amplasat exact 
lângă Gara Auto, pe traseul 
naţional Chişinău – Ungheni.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Chişinău, str. Mitropolitul Varlaam 84/12
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae 
mob.: 0685 98 250 - Nicolae  
mob.: 0680 91 611 - Robert
mob.: 0690 52 772 - Ion

Ofi ciu: 0 (22) 22 89 52
E-mail : ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md 

Ozonteh IMPEX S.R.L. vă propune calitate şi precizie japoneză la preţuri mici
 Tractoare compacte japoneze 
de la 12 la 70 cai putere atât de 
mâna a doua, cât şi noi

 Asistenţă tehnică 
 O gama larga de utilaj 
nou pentru aceste tractoare 
precum:
Plug cu 2, 3 şi 4 stupiţi 

Stropitoare combinată (dotată 
atât cu ventilator pentru stropit în 
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul 
culturilor de câmp) 

Grapă cu discuri

Cultivatoare

Cositoare cu rotor

Cositoare plată

Burghiu de săpat gropi

Remorcă simplă sau bascula-
bilă

 Tocător de crengi

Toate piesele de schimb la tractoarele importate
Preţuri accesibile - suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 
CONSUM REDUS
TRACŢIUNE 4x4
LONGEVITATE 
STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 
PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC
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