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Un fermier din Orhei vinde 
tone întregi de melci în Europa

Piaţa agricolă internaţională: 
mai mult ulei vegetal

Studiu: Cota TVA de 20% ar putea 
elimina producţia agricolă autohtonă 
de pe piaţa internă 
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perioada 23 ianuarie - 13 februa-
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Republica Moldova are șansa să 
devină  o  putere agricolă  a Uniunii 
Europene 
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 Producătorii agricoli vor primi, în anul 2014, 
circa 500 mil. lei din partea statului

În luna februarie încep 
pregătirile pentru campania 

agricolă de primăvară

Astfel, agricultorii care intenționează să 
înfi ințeze livezi de vișin, cireș, caiși, pruni, 
piersici vor benefi ca de subvenții în valoare 
de la 20 de mii la 30 de mii de lei pentru 
fi ecare hectar. 

La înfi ințarea plantațiilor de arbuști 
fructiferi agricultorii vor primi subvenții de 
la 50 de mii de lei la hectar.

S-a mărit subvenția și pentru agriculto-
rii care vor defrișa plantații multianuale de 
la trei mii la cinci mii de lei la hectar. 

Cât privește stimularea investițiilor 
pentru producerea legumelor pe teren 

protejat - sere de iarnă, solarii, tuneluri - 
subvențiile se majorează până la 70% pen-
tru grupuri de producători și cu 60% pen-
tru producători agricoli individuali.

Pentru stimularea lucrărilor de irigare 
a terenurilor agricole se măresc subvențiile 
cu până la 50 la sută, iar în vederea stimu-
lării investițiilor pentru utilarea și reno-
varea tehnologică a fermelor zootehnice, 
fermele de bovine vor fi  subvenționate de 
până la 60%, iar cele de ovine de până la 
50%. În acest an vor benefi cia de subvenții 
și piscicultorii.

Casele de ambalare amplasate în 
localitățile rurale, inclusiv în extravilanul 
orașelor, reședințele consiliilor raionale, 
vor benefi cia de subvenții de 50 la sută, dar 
plafonul va fi  majorat de la 2,5 milioane 
până la 4,5 milioane de lei.

Cei care vor consolida terenurile agrico-
le, formând un singur imobil vor benefi cia 
de subvenții adiționale pentru costurile lu-
crărilor cadastrale.

Documentul mai prevede stimularea 
creditării producătorilor agricoli de către 
instituțiile fi nanciare.

8-98-9

Guvernul a aprobat Regulamentul de subvenționare în agricultură pentru anul 2014. În acest an, 
fondul de ajutor pentru fermieri va constitui 500 de milioane de lei, față de 400 de milioane în 2013.

Continuare în pagina 3



PREŢURI

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova

Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md    13.02.2014

Prețurile vor fi  mai mari 
în acest an

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  -  -  - 50,00 50,00 50,00 38,00 45,00 42,00 40,00 45,00 45,00  -  -  - 
Cartofi 4,50 6,00 6,00 4,80 8,50 5,20 6,00 8,00 7,00 7,00 10,00 9,00 6,50 7,00 6,50
Castraveţi 27,00 27,00 27,00 27,00 30,00 27,00 25,00 30,00 30,00 32,00 35,00 35,00  -  -  - 
Ceapă galbenă 6,00 7,00 6,00 5,80 8,00 6,50 6,00 8,00 7,00 6,00 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 50,00 50,00 50,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - -  -  -  - 35,00 35,00 35,00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - 27,00 27,00 27,00 22,00 28,00 25,00 35,00 40,00 40,00 30,00 30,00 30,00
Dovlecei  -  -  - - - - 30,00 30,00 30,00 - - -  -  -  - 
Morcov 6,00 7,00 6,00 4,50 7,00 5,50 6,00 8,00 7,00 7,00 9,00 8,00 6,00 6,00 6,00
Pătrunjel  -  -  - - - - 60,00 60,00 60,00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -  - - - - 12,00 12,00 12,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră 2,00 3,00 2,50 4,50 4,50 4,50 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00  -  -  - 
Roşii de seră 27,00 27,00 27,00 20,00 27,00 25,00 25,00 30,00 28,00 25,00 32,00 30,00  -  -  - 
Salată  -  -   - - - - 90,00 90,00 90,00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 2,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 5,00 4,00 6,00 7,00 7,00 5,00 5,50 5,00
Usturoi 10,00 15,00 12,00 20,00 25,00 20,00 20,00 25,00 25,00 30,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00
Varză 2,00 3,00 2,00 1,50 4,00 2,50 3,00 3,50 3,00 4,00 5,00 5,00 3,00 3,50 3,50
Varză broccoli  -  -  - - - - 45,00 45,00 45,00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - 28,00 30,00 30,00 20,00 25,00 25,00 15,00 18,00 15,00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - 12,00 13,00 13,00 8,00 10,00 8,00 18,00 18,00 18,00  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 30,00 30,00 30,00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane 20,00 20,00 20,00 - - - 19,00 19,00 19,00  -  -  - 18,00 18,00 18,00
Căpşune  -  -  - 120,00 120,00 120,00 80,00 80,00 80,00 - - -  -  -  - 
Grepfrut  -  -   - 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 18,00 21,00 21,00 20,00 23,00 22,00 - - - 18,00 20,00 18,00
Mandarine  -  -  - 18,00 21,00 21,00 20,00 20,00 20,00 - - -  -  -  - 
Mere 3,50 4,50 4,50 3,00 10,00 6,00 2,50 5,00 4,00 6,00 7,00 7,00
Mere Golden 4,00 5,00 4,50 4,00 5,00 5,00 3,00 10,00 6,00 5,00 7,00 5,00 8,00 8,00 8,00
Mere Idared 4,00 5,00 4,00 2,50 4,00 3,50 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00
Mere Richard  -  -  - - - -  -  -  - 6,00 9,00 7,00 8,00 8,00 8,00
Miez de nucă 95,00 100,00 95,00 - - -  -  -   - 80,00 95,00 85,00  -  -  - 
Pere  -  -   - 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 - - -  -  -  - 
Portocale 20,00 20,00 20,00 14,50 16,00 16,00 16,00 18,00 17,00 - - - 16,00 18,00 18,00
Prune uscate 25,00 35,00 30,00 - - - 20,00 25,00 22,00 30,00 35,00 30,00  -  -  - 
Struguri albi de masă  -  -   - 16,00 18,00 16,00 45,00 45,00 45,00 18,00 25,00 18,00  -  -  - 
Struguri de masă Moldova  -  -  - 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 15,00 18,00 18,00 18,00  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - 10,00 15,00 15,00 15,00 18,00 16,00 18,00 25,00 18,00  -  -  - 

Guvernatorul Băncii Naționale 
a Moldovei (BNM), Dorin 
Drăguțanu, a anunțat recent, în 
cadrul unei conferințe de presă, că 
nivelul infl ației în 2014 va atinge 
un nivel de 5,4%, cu 0,7 puncte 
procentuale mai mare decât s-a 
prognozat.

BNM argumentează această 
creștere prin scumpirea produ-
selor alimentare, „ca urmare a 

înregistrării unei recolte reduse 
la legume”. Și în 2015 vom avea o 
infl ație mai mare decât a progno-
zat Banca, nivelul infl ației fi ind 
de 4,8%, în creștere cu 0,5% față 
de estimări. În ultimul trimestru 
al anului trecut, ritmul infl ației 
a constituit 4,9%, cu 0,9 puncte 
procentuale mai mare față de pe-
rioada similară a anului 2012 și cu 
0,5 puncte procentuale superior 

valorii anticipate. „Deși în vara 
anului trecut au fost înregistrate 
presiuni infl aționiste, totuși cele 
dezinfl aționiste au prevalat. Ban-
ca, prin politica monetară stimu-
latorie, a reușit să mențină valoa-
rea infl ației în cadrul prognozat 
de ±1,5% față de ținta nivelului 
infl ației de 5%. Infl ația a fost și 
va rămâne sub controlul Băncii 
Naționale”, a precizat Drăguțanu.

Menționăm că în ultima peri-
oadă au crescut prețurile la mai 
multe servicii și produse, ultima 
majorare de preț fi ind anunțată 
la lapte și combustibili. Agenții 
economici au argumentat această 
creștere prin deprecierea leului. 
În același timp, recolta de legume 
a crescut în 2013 cu peste 13% față 
de 2012.

În luna trecută cetățenii mol-
doveni au scos din buzunare mai 
mulți bani pentru unele produse 
alimentare, dar și pentru anumite 
servicii. Acest lucru îl arată date-
le Biroului Național de Statistică 
(BNS), potrivit cărora, indicele 
prețurilor de consum, în ianuarie 
curent, față de decembrie anul tre-
cut, a constituit 100,8%.

Creșterea prețurilor medii de 
consum a fost determinată de ma-
jorarea  prețurilor la produsele ali-
mentare – cu 1,4 la sută, la mărfu-
rile nealimentare – cu 0,4 la sută și 
la tarifele pentru prestarea servicii-
lor populației  – cu 0,3 la sută.

Potrivit BNS, în luna ianuarie au 
crescut prețurile la legume și fructe 
proaspete – cu 10 %, carne de oi – 
cu 1,8%, lapte și produse lactate – 
cu 1,6%, subproduse – cu 1,2%. 

Datele BNS mai arată că în luna 
ianuarie s-au majorat prețurile la 
medicamente, produsele de igienă, 
automobile, ediții tipărite, carbu-
ranți și cărbune de pământ.

Oamenii au scos din bu-
zunare mai mulți bani pentru 
încălțămintea și îmbrăcămintea 
de iarnă. În schimb, au scăzut 
prețurile la telefoane și alte apara-
te pentru comunicarea la distanță.

Amintim că săptămâna trecu-
tă, Banca Națională a Moldovei 
a revizuit în creștere prognoza 
asupra infl ației pentru anul 2014. 
BNM așteaptă ca rata infl ației 
anuale să se plaseze la nivelul de 
5,4 la sută, în creștere cu aproape 
un punct procentual față de pro-
gnoza fi xată anterior. 

Produsele alimentare 
și unele servicii - 
mai scumpe în luna ianuarie
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Fii activ, ajută 
la dezvoltarea 
ziarului tău 

Stimate cititor, în ulti-
ma perioadă aud tot mai 
des discuții despre situa-
țiile fi nanciare difi cile cu 
care se confruntă ziarele. 
Publicațiile nu mai rezis-
tă în lupta cu televiziu-
nile și presa electronică. 
Tipărirea presupune cos-
turi enorme care nu pot fi  
acoperite din publicitate, 
care e și ea prea puțină. 
Ne încăpățânăm însă să 
rezistăm și să înfruntăm 
greutățile. Pentru aceasta 
avem nevoie de suportul 
tău, dragă cititor. Nu sun-
tem un ziar care urmărește 
să obțină profi turi enorme, 
suntem una din puținele 
publicații care încearcă să 
vină în ajutorul producă-
torului agricol cu informa-
ții actuale și sfaturi utile. 
Iată de ce vă rugăm să ne 
ajutați să îmbunătățim 
calitatea ziarului, să pu-
blicăm informații de care 
chiar aveți nevoie.

În pagina 15 a ziarului 
găsiți un chestionar, vă 
rugăm să-l completați și 
să îl transmiteți la adresa 
redacției. Împreună putem 
crea un ziar care să va fi e 
util.  
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SUBVENŢII

 Producătorii agricoli vor primi, în anul 2014, 
circa 500 mil. lei din partea statului
Vasile Bumacov: 
Este cel mai 
transparent fond

Ministrul agriculturii, 
Vasile Bumacov afi rmă că 
subvenționarea este o negoci-
ere între stat și producătorii 
agricoli. Fiindcă statul, pe de o 
parte, își promovează politicile 
în acest domeniu, iar agricul-
torii, pe de altă parte, doresc să 
aibă acces la suport fi nanciar, la 
subvenții.

„În anul 2014, vor benefi cia 
de resurse fi nanciare din fondul 
de subvenționare a agricultu-
rii, 6500-7000 de producători. 
Sper, din anul viitor, să avem 
bani disponibili pentru a acor-
da subvenții la hectar, în acest 
caz și producătorii care nu pot 
pregăti un proiect să benefi cie-
ze de susținere fi nanciară”, spu-
ne Bumacov.

Ministrul informează că în 
acest an, se lansează câteva 
proiecte care vor contribui la 
dezvoltarea sectorului agricol 
moldovenesc prin oferirea su-

portului fi nanciar. Astfel, la 
20 februarie, va fi  semnat la 
Roma IFAD-6 – 26 milioane 
de dolari. Peste două luni, va 
fi  semnat al doilea proiect cu 
Banca Europeană de Investiții. 
Europenii au numit proiectul 
foarte frumos, „Livada Euro-
pei”, de 100 milioane de euro, 
care vor fi  alocate domeniului 
horticol, se are în vedere de 
la defrișarea plantațiilor mul-
tianuale, pomicole învechite 
până la ambalarea și exportul 
producției de fructe. Agricultu-
ra moldovenească va dispune 
în anul 2014 de sursele de cre-
ditare necesare. 

Bumacov consideră că dacă 
în fondul de subvenționare 
pentru anul curent ar fi fost 
prevăzute mijloace duble, ar 
fi fost mult mai bine. Totuși, 
ministrul afirmă că fondul 
este cel mai transparent, nu 

depinde de aspecte politice, 
nu depinde de regiune, de 
naționalitate sau alte criterii. 
Dosarul aplicat este examinat, 
iar mai târziu este plasat și pe 
site-ul Agenției de Intervenție 
și Plăți în Agricultură (AIPA) 
și pe cel al Ministerului Agri-
culturii. 

Reprezentanții AIPA afi r-
mă că modifi cările propuse, au 
drept obiectiv îmbunătățirea 
mecanismelor de acordare 
a subvențiilor, minimizarea 
factorilor de birocrație, echi-
librarea subvențiilor în raport 
cu investițiile efectuate, lucru 
care inevitabil va duce la inten-
sifi carea atragerii investițiilor 
în sectorul agricol, moderni-
zarea infrastructurii, alinie-
rea la standardele UE, și im-
plicit ridicarea calității vieții 
în  localitățile rurale.

Perioada de recepționa-

re a dosarelor de subven-
ționare va începe din data 
de 1 martie, 2014 după pu-
blicarea regulamentului în 
Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova și respectiv in-
trarea în vigoare a Ordinului 
ministrului Agriculturii și In-
dustriei Alimentare cu privire 
la aprobarea unor documen-
te care prevede lista echipa-
mentului și utilajului precum 
și soiurilor de plante supuse 
subvenționării în anul curent, 
precum și alte acte necesare în 
cadrul procesului de verificare 
a criteriilor de eligibilitate.

În anul 2013 AIPA a 
recepționat 4012 dosare pentru 
subvenționare, dintre care 3952 
dosare, în sumă totală de 453.9 
mil. lei, au fost aprobate spre 
plată. Cele mai multe dosare au 
fost depuse de producătorii din 
raioanele Cahul și Edineț.

Localitatea Ora Responsabili 
18 februarie

Rezina
Telenești

10:00
14:00

MAIA Suvac Mihai
AIPA Maleru Petru

Cimișlia 
Basarabeasca

11:00
14:00

MAIA Bumacov Vasile
AIPA Petrachi Galina

Ungheni
Călărași

10:00
14:00

MAIA Gaberi Gheorghe
AIPA Ciubuc Nicolae

19 februarie
Căușeni
Criuleni

10:00
14:00

MAIA Gheţiu Sergiu
AIPA Mortean Marin

Cahul
Cantemir

10:00
14:00

MAIA Suvac Mihai
AIPA Maleru Petru

20 februarie
Anenii Noi
Ialoveni

10:00
14:00

MAIA Gheţiu Sergiu
AIPA Maleru Petru

21 februarie
Leova
Hîncești

10:00
14:00

MAIA Suvac Mihai
AIPA Maleru Petru

Soroca
Șoldănești

10:00
14:00

MAIA Senic Iurie
AIPA Ciubuc Nicolae

24 februarie
Orhei
Dubăsari

10:00
14:00

MAIA Guţu Viorel
AIPA Ciubuc Nicolae

Localitatea Ora Responsabili 

Dondușeni
Drochia

10:00
14:00

MAIA Gheţiu Sergiu
AIPA Sandu Veaceslav
            Popa Rodion

25 februarie
Edineţ
Rîșcani

10:00
14:00

MAIA Bumacov Vasile
AIPA Maleru Petru

Ștefan Vodă
Chișinău

10:00
14:00

MAIA Suvac Mihai
AIPA Popa Adrian

26 februarie

UTA Găgăuzia
Taraclia

10:00
14:00

MAIA Gaberi Gheorghe
AIPA Maleru Petru
AIPA Ciubuc Nicolae

Nisporeni
Strășeni

10:00
14:00

MAIA Guţu Viorel
AIPA Mortean Marin

27 februarie
Florești
Sîngerei

10:00
14:00

MAIA Bumacov Vasile
AIPA Ciubuc Nicolae

Glodeni
Fălești

10:00
14:00

MAIA Gheţiu Sergiu
AIPA Popa Adrian
           Popa Rodion

28 februarie
Briceni
Ocniţa

10:00
14:00

MAIA Bumacov Vasile
AIPA Ciubuc Nicolae

GRAFICUL  seminarelor în teritoriu cu tematica: Formele de sprijin fi nanciar acordate 
producătorilor agricoli din Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2014
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ISTORII DE SUCCES

Un fermier din Orhei vinde 
tone întregi de melci în Europa

Vând mașină hidraulică de brichetat.

Tel.: 060292025 

Modelul afacerii, adus 
din Țările Baltice

Ideea de a-și deschide pro-
pria afacere în Moldova i-a venit 
lui Vilen Cebotari când muncea 
în Lituania la o fermă de melci. 
Timp de 4 ani, cât s-a afl at aco-
lo, a acumulat experiență și și-a 
planifi cat investiția pas cu pas. 
Apoi a afl at despre programul 
PARE 1+1 de pe internet și a 
aplicat. „Speram să intru în lista 
norocoșilor. Știam că afacerea 
mea are un potențial enorm, 
dar îmi dădeam seama și de 
faptul că și concurența e mare. 
M-am bucurat că am fost selec-
tat în proiect, asta a însemnat 
că pot crea din start o afacere 
cu un potențial mai mare decât 
planifi cam”, povestește Vilen. 
Costul total al afacerii a fost de 
436 de mii de lei, bani pe care 
i-a folosit pentru a cumpăra 18 
ari de pământ la Peresecina, o 
mașină, frigidere pentru trans-
portarea producției, un sistem 
de irigare și pentru amenajarea 
terenului. Aproape jumătate 
din sumă, 200 de mii de lei, 
i-a fost acordată prin proiectul 
PARE 1+1, cu titlu nerambur-
sabil.

„Culege” câte cinci 
tone de melci pe an

Vilen are 42 de ani. El spu-
ne că nu a avut probleme atunci 
când și-a lansat afacerea. „Am 
fost plăcut surprins de profesi-
onalismul celor de la ODIMM. 
Nu am întâmpinat piedici de 
ordin birocratic. Am discutat 
cu responsabilii de la direcțiile 
Sănătate publică, Arhitectu-

ră, Serviciul Protecție Civilă și 
Situații Excepționale și ai altor 
instituții din Orhei. Am parcurs 
toate procedurile necesare pen-
tru deschiderea unei afaceri și 
de fi ecare dată am fost tratat cu 
respect”, spune omul de afaceri. 
Când s-a văzut cu actele în re-
gulă și ferma amenajată, a înce-
put afacerea propriu-zisă. Pri-

mii melci i-a adus din Ucraina. 
A ales specii rezistente la frig. 
Din prima „recoltă”, a adunat 2 
tone de melci, iar acum culege 
câte 5 tone. Melcii cresc timp de 
doi ani până ating dimensiunile 
necesare pentru a deveni un de-
liciu culinar.

Melcii din Peresecina, 
exportați în Occident

Pentru moldoveni, melcii 
sunt un deliciu culinar care abia 
începe să fi e inclus în meniuri, 
în special datorită emigranților 
care revin acasă și europenilor 
care ne vizitează țara. Din acest 
motiv, mai bine de 90% din 
melcii crescuți de Vilen sunt 

În loc de sarmale și tradiționala friptură de porc, un 
moldovean își răsfață oaspeții de sărbători cu... melci, pe 
care îi crește în propria gospodărie. Vilen Cebotari de la 
Peresecina, Orhei, și-a deschis acum câțiva ani o fermă 
de melci, iar acum 90 la sută din producție o livrează pes-
te hotare. S-a inspirat din străinătate, unde a muncit, și 
tot acolo și-a făcut primul capital. L-a ajutat și Guvernul, 
prin programul PARE 1+1. Astfel, fermierul și-a asigurat 
bunăstarea acasă, alături de familie.

exportați în Occident. Localuri-
le din Chișinău cumpără lunar 
doar câte 10 kilograme. Costul 
unei gustări din melci începe 
de la 250 de lei în restaurantele 
din capitală.

Ouăle de melc – 
un nou răsfăț culinar

Una dintre ultimele tendințe 
în gastronomie este „caviarul 
alb”. Ouăle depuse de melci, 
asemănătoare cu perlele albe, 
sunt marinate și servite la 
masă. Gustul acestora este ase-
mănător cu cel al icrelor negre, 
la fel este și prețul. De exemplu, 
un borcan de 30 de grame de 
„caviar alb” se vinde în Europa 
cu 39 de euro. Așa că Vilen are 
de gând să își mărească ferma 
– dacă va avea mai mulți melci, 
ar putea câștiga și din exportul 
de ouă.

Carne de melc în loc 
de frigărui și plăcinte

„Rudele și prietenii mei au 
dat de gustul melcilor și acum 
îmi cer la sărbători să prepar 
ceva special. În unele familii, de 
sărbători, tradițional, se fac fri-
gărui, în altele - plăcinte, iar noi 
pregătim melci. Îi prepar după 
o rețetă franțuzească, cu sos de 
frișcă și usturoi și îi servim cu 

vin alb”, explică Vilen, care știe 
să prepare melcii în 100 de mo-
duri.

Afacere mică, 
perspective mari

Având o experiență de 
câțiva ani în domeniu și o afa-
cere profi tabilă, Vilen Cebotari 
este convins că țara noastră are 
toate șansele să devină produ-
cătoare de melci, la fel cum este 
producătoare de vinuri. „Avem 
un potențial enorm pe aceas-
tă nișă, o climă favorabilă și 

un pământ calcaros, favorabil 
creșterii melcilor”, spune omul 
de afaceri. Fermierul din Pe-
resecina se arată mulțumit de 
activitatea sa. Se descurcă cu 
forțele proprii și ale familiei. 
Acum vrea să cumpere echipa-
ment pentru a-și ambala pro-
ducția, ceea ce ar însemna că va 
putea scoate mai mulți bani din 
vânzări. O altă idee a lui Vilen 
este să construiască un resta-
urant specializat în bucate din 
melci, chiar la Peresecina, lân-
gă ferma sa.

Programul de Atragere a Re-
mitențelor în Economie „PARE 
1+1” a fost aprobat de Guvern 
în anul 2010. Programul este 
destinat lucrătorilor migrați și/

sau rudelor de gradul întâi ai 
acestora: soțul/soția, părinții/
înfi etorii, fi i/fi icele, care do-
resc să investească în lansarea 
sau/și dezvoltarea unei afaceri 
proprii. Până acum, prin inter-
mediul programului au obținut 
fi nanțare în jur de 260 de între-
prinderi. Cele mai multe afa-
ceri au fost create de migranții 
moldoveni reveniți acasă în 
agricultură (sere, ferme de ie-
puri, chinchilla, bovine, ovine, 
melci), servicii (servicii elec-
trotehnice și electromontaj, ti-
pografi e, construcții, reparație, 
întreținere și spălătorie auto), 

producere (brichete, material 
de construcție, lemn uscat în 
vid, brutărie, moară). Bugetul 
total al Programului PARE 1+1 
pentru perioada 2010-2013 a 
fost de 52 de milioane de lei. 

 

4  nr. 2 (153) 18 februarie 2014



ACTUALITATE

 MAIA promite construcția Centrului 
agroalimentar Chișinău, în anul curent

Vasile Bumacov a anunțat în 
cadrul conferinței de presă care 
a aut loc la 17 februarie curent 
că în acest an  va începe con-
strucția unei rețele de piețe  de 
produse agroalimentare.

Întreaga rețea va fi  concen-
trată, în primul rând în puncte-
le strategice, piețe angro, vamă. 
Finanțarea se va face din partea 
Băncii Europene de Investiții,  
în cadrul  proiectului  Republi-
ca Moldova grădina  de fructe 
a Europei. Acesta este al doilea 
proiect  al Băncii Europene de 
Investiții  și reprezintă fi liera 

horticolă.  În cadrul proiec-
tului care are un buget de 100 
milioane euro,  este prevăzută 
construcția Centrului agroali-
mentar Chișinău pe o suprafață 
de 33 ha, în regiunea șoseaua 
Balcani, două piețe regionale și 
4-5 la nivel de sat.

Proiectarea Centrului agro-
alimentar Chișinău a fost fi na-
lizată și inițial aici se vor vinde 
fructe, legume mai apoi pește 
fl ori etc.  Vor fi  sortate și amba-
late diverse agricole care vor fi  
mai apoi vândute, a afi rmat  mi-
nistrul agriculturii. 

Până la sfârșitul acestui an 
va fi  lansată constricția Cen-
trului agroalimentar Chișinău 
și a  rețelei de piețe de comer-
cializare și acumulare a acestor 
produse. 

Inițial se propunea ca Cen-
trul agroalimentar Chișinău 
să fie construit în apropiere 
de Universitatea Agrară încă 
în 2010. Contribuția statului 
ar fi fost terenul, iar investi-
torilor le revenea sarcina de a 
construi depozitele frigorifice 
de diferite capacități, dotate 
cu echipate pentru operațiuni 

post-recoltare. Scopul cen-
trului era asigurarea pentru 
piața internă și pentru export 
a unor produse agroalimen-
tare calitative, sortate, spă-
late, împachetate și păstrate 

în frigidere speciale. Totuși 
proiectul a fost tărăgănat din 
lipsă de bani și din cauza dis-
putelor judiciare legate de te-
renul pe care va fi amplasat 
această piață.

Peste 700 de localități vor avea drumuri mai 
bune. Pentru asta s-au alocat aproape 400 de 
milioane de lei din Fondul Rutier, care constitu-
ie, în acest an, miliard 326 milioane de lei.

Astăzi, în cadrul ședinței de lucru a Consi-
liului Fondului Rutier, a fost aprobat Programul 
de repartizare a mijloacelor fi nanciare.

„Important a fost să găsim principiul de se-
lectare a priorităților. S-a conlucrat foarte activ 
cu administrațiile publice locale de nivelul I și 
II”, a precizat Iurie Leancă.

La rândul său, viceministrul Transporturilor 
și Infrastructurii Drumurilor, Boris Gherasim, 
a anunțat că, la elaborarea Programului privind 
repartizarea mijloacelor Fondului Rutier, s-a 
lucrat mai bine de trei luni.

„Noi am luat ca bază obiectivele necesare, 
cum ar fi  cele de tranzit, de anul trecut, care au 
rămas pentru acest an și pentru anul viitor. La 
capitolul reparații periodice avem multe obiec-
tive de importanță majoră: traseele Rezina-
Orhei-Călărași și Anenii Noi-Căușeni-Ștefan 
Vodă. De asemenea, peste 500 de kilometri de 
drum vor fi  supuse tratamentului bituminos”, a 
adăugat viceministrul.

Astfel, conform Programului privind repar-
tizarea mijloacelor Fondului Rutier, 616 mili-
oane de lei au fost repartizate pentru drumurile 
naționale, iar 319 milioane de lei - pentru dru-
murile locale.

Autoritățile promit 
să reabiliteze drumurile 
 din 700 de localități Federația Rusă, România,  Italia și 

Ucraina se mențin pe primele poziții 
în topul principalelor țări partenere 
la export, potrivit datelor Biroului 
Național de Statistică.  

O evoluție spectaculoasă în clasa-
ment a avut Turcia, care după o creș-
tere a livrărilor de mărfuri moldove-
nești pe piața turcă de 2,3 ori, până la 
127 milioane de dolari SUA, a urcat 
pe locul cinci în 2013, de pe nouă pe 
care s-a plasat în anul precedent, in-
formează Moldpres.

După ședința recentă a Comisiei 
mixte interguvernamentale de co-
operare comercial-economică mol-
do-turcă, vicepremierul, ministrul 
Economiei, Valeriu Lazăr, a declarat 
că schimburile comerciale cu Turcia 
au înregistrat unele dintre cele mai 
dinamice creșteri. Potrivit ministru-
lui Economiei, părțile și-au stabi-
lit obiectivul să sporească volumul 
schimburilor comerciale până la un 
miliard de dolari până în anul 2015.

Exporturile Republicii Moldo-
va, vitale pentru economie, pe piața 
română au crescut cu 15,8 la sută 
în 2013 față de anul anterior, iar în 
Ucraina la un nivel comparabil, de 

15,3 la sută, în timp ce exporturile 
în Rusia și Italia au scăzut cu 3,5 la 
sută și respectiv 9,4 la sută.

Puține schimbări s-au atestat și în 
topul principalelor țări partenere la 
importuri. Federația Rusă, România, 
Ucraina și China și-au menținut po-
zițiile față de anul 2012, iar Turcia a 
cedat poziția a cincea Germaniei, co-
borând pe locul șase.

Cu patru dintre cei mai mari par-

teneri de la care Moldova importă 
mărfuri (România, Ucraina, China și 
Germania) fl uxul de import a crescut 
de la 2 la 16 la sută, iar cu Federația 
Rusă s-a redus cu 3,5 la sută.

Exporturile de mărfuri din Repu-
blica Moldova au crescut în 2013 cu 
11 la sută față de anul precedent, la 2 
399 milioane de dolari, iar importu-
rile s-au majorat cu 5,4 la sută, la 5 
492 milioane de dolari SUA.

Cercetătorii moldoveni recoman-
dă utilizarea metodelor ecologice în 
combaterea dăunătorilor, a bolilor 
culturilor agricole și a pomilor fruc-
tiferi. În acest context, fermierii pot 
utiliza dispozitive pentru dezorienta-
rea dăunătorilor, capcane colorate cu 
atractanți, capcane 3D pentru capta-
rea muștei cireșului. În același timp, 
savanții au elaborat și produse de uz 
fi tosanitar, care conțin extracte din 
plante, fi ind la fel de efi ciente, însă cu 
un conținut redus de chimicale. Oa-
menii de știință din cadrul Institutu-
lui de Genetică, Fiziologie și Protecție 
a Plantelor (IGFPP) propun și zeci de 
insecte răpitoare, care pot fi  utilizate 

în lupta cu diverși dăunători.
Reprezentanții IGFPP au 

menționat că o problemă actuală 
este și asigurarea cu apă a culturilor 
agricole. Ei susțin că cea mai bună 
modalitate de soluționare a acestei 
probleme este sistemul subteran de 
irigare prin picurare. Specialiștii în 
domeniu spun că aceste sistem poate 
fi  instalat pe o perioadă îndelungată, 
asigură economisirea de până la 40% 
a apei, nu erodează solul și merge di-
rect la rădăcina plantei. Astfel, oame-
nii de știință afi rmă că doar prin fo-
losirea metodelor noi și ecologice se 
pot obține produse competitive, dar 
și profi t în agricultură.

 

Rusia, România și Italia – piețele de comercializare 
a mărfurilor moldovenești 

Cercetătorii recomandă utilizarea metodelor ecologice 
în combaterea dăunătorilor
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VINIFICAŢIE

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 

Guvernul promite sprijin 
vinifi catorilor 

Guvernul va face tot posibilul pen-
tru ca vinurile moldovenești să revină 
pe piața rusă și pentru deschiderea no-
ilor piețe de desfacere. Despre aceasta 
a declarat prim-ministrul Iurie Leancă 
în cadrul întrevederii recente cu un 
grup de vinifi catori.

Potrivit serviciul de presă al execu-
tivului, participanții la întrevedere au 
discutat situația din domeniu, posibi-
litatea promovării vinurilor autohto-
ne pe noi piețe și acțiunile guvernului 
pentru reluarea exportului în Federația 
Rusă.

„Vă asigur că guvernul va face tot po-
sibilul pentru ca vinurile moldovenești 
să cucerească noi piețe strategic im-
portante, așa cum ar fi , spre exemplu, 
Olanda și alte state nordice ale Euro-
pei, Statele Unite ale Americii, China și 
India, țări care sunt în mare parte con-
sumatoare de vinuri și în care există un 
interes față de vinul moldovenesc”, a 
spus premierul.

Vorbind despre piața rusă, care este 
închisă pentru vinifi catorii moldoveni 
deja de mai bine de jumătate de an, 
diplomatul a comunicat că a discutat 
acest subiect la fi nele săptămânii tre-
cute, la Soci, cu prim-ministrul Rusiei, 
Dmitri Medvedev.

„Voi folosi orice oportunitate ca să 
readuc vinurile noastre pe piața rusă, 
inclusiv discuțiile informale la „bufet». 
Atmosfera discuțiilor neofi ciale contri-
buie, adeseori, la limpezirea unor în-
trebări”, a menționat Leancă.

Potrivit spuselor sale, la începutul 
lunii martie va avea loc vizita sa în SUA 
împreună cu un grup de vinifi catori.

„SUA și-au manifestat interesul 
față de vinurile moldovenești și și-au 
exprimat intenția de a ne acorda aju-
tor în vederea promovării vinurilor 
moldovenești în rândurile consuma-
torilor americani. SUA este o piață de 
desfacere importantă și trebuie să fi m 
pregătiți pentru a benefi cia de această 
șansă”, a spus premierul.

Iurie Leancă a cerut Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare și 
Ofi ciului Național al Viei și Vinului să 
prezinte o Strategie de promovare a vi-
nului moldovenesc peste hotare. A fost 
apreciat faptul că vinifi catorii au con-
tribuit esențial la colectarea fondurilor 
pentru promovarea vinurilor peste ho-
tare.

În cadrul întrevederii, vinifi catorii 
au cerut suportul guvernului în vede-
rea procurării, în leasing, a utilajelor 
pentru fabricile de vinuri, precum și 
sporirea subvențiilor la plantarea viței 
de vie și subvenționarea unor categorii 
de utilaje.

Amintim că Rospotrebnadzor a 
sistat din 11 septembrie 2013 impor-
tul de vinuri din Moldova sub pretex-
tul că ar fi de calitate joasă și contro-
lul efectuat de organele competente 
este insuficient. Interdicția va fi vala-
bilă până când „partea moldoveneas-
că nu va prezenta un complex de mă-
suri care vor permite asigurarea unei 
calități și securității stabile a produ-
selor furnizate”. Cu toate că aceste 
cerințe demult au fost îndeplinite și 
conducerea Moldovei în repetate rân-
duri a înaintat acest subiect pentru 
discuții la toate nivelurile, embragoul 
așa și nu a fost anulat, fără a fi date 
explicații. Specialiștii asociază acțiu-
nile Moscovei cu decizia Moldovei de 
a semna Acordul de Asociere și Liber 
Schimb cu UE.

Întreprinderile 
vitivinicole 
vor fi  fi nanțate 
în regim de leasing 

Programul de Restructurare a Sectoru-
lui Vitivinicol, activ în Moldova din 2010, 
va lansa un curând un nou instrument de 
susținere a vinifi catorilor – fi nanțarea în 
regim de leasing. 

Ministrul agriculturii și industriei ali-
mentare, Vasile Bumacov, a apreciat că re-
gimul de leasing ar spori accesul la fi nan-
țare, inclusiv a întreprinderilor mai mici. 
Procedura este mai simplă decât la con-
tractarea creditelor. Dobânda este atrac-
tivă, iar valoarea avansului de leasing mai 
mică, transmite IPN.

Unitatea consolidată pentru imple-
mentarea și monitorizarea programului 
este în proces de elaborare a procedurilor 
de leasing. Acestea urmează să fi e aprobate 
de către Banca Europeană de Investiții și 
Consiliul de Supraveghere a programului.

Programul de Restructurare a Sectoru-
lui Vitivinicol este susținut de către Banca 
Europeană de Investiții cu un împrumut în 
valoare de 75 mil. euro. Obiectivele acestu-
ia constau în îmbunătățirea calității vinu-
lui produs în Moldova, diversifi carea pie-
țelor și asigurarea autenticității producției.

Până acum, programul oferea doar po-
sibilitatea contractării unor credite. Cel 
de-al treilea instrument fi nanciar prevă-
zut de p rogram, după creditare și regimul 
de leasing, va fi  lansat mai târziu. Acesta 
prevede acordarea unor garanții pentru 
împrumuturi și investiții directe (injectări 
de capital).

6  nr. 2 (153) 18 februarie 2014



FINANŢE

STUDIU: Cota TVA de 20% ar putea elimina producția 
agricolă autohtonă de pe piața internă 

Republica Moldova nu are 
companii agricole mari, de ace-
ea este foarte important să fi e 
aplicată cota TVA de 8 la sută 
la producția agricolă pentru a 
susține competitivitatea secto-
rului agricol autohton pe pia-
ța internă a țării. Aceasta este 
concluzia unui studiu realizat 
de experții de la Agenda Națio-
nală de Business (ANB).  

În caz contrar, apreciază 
experții, „producția agricolă 
autohtonă va fi  eliminată de pe 
piața internă”. Cota standard 
TVA de 20 la sută este indicată 
pentru țările în care domină în-
treprinderile agricole mari.

Potrivit studiului, Moldo-
va este o țară în care practic 
lipsesc producătorii agricoli 
mari, iar acei producători care 
sunt considerați relativ mari, 
în comparație cu restul produ-
cătorilor agricoli din țară, de 

fapt, sunt mici la scară euro-
peană.

Politicile fi scale ale țărilor 
europene prevăd un sistem de 
aplicare a unor cote mai mici 
(până la cota zero) a TVA față 
de producătorii agricoli mici 
și mijlocii și a cotei standard 
doar față de producătorii agri-
coli mari, menționează ANB 
care reunește 30 dintre cele 
mai infl uente și active asociații 
de business la nivel național și 
camere de comerț la nivel regi-
onal.

În opinia acestora, „nece-
sitatea aplicării unei cote mai 
mici a TVA față de producția 
agricolă este determinată și de 
faptul că Moldova reprezintă, 
pentru moment, o țară cu risc 
sporit al activităților agricole”. 
Ca urmare, și costurile pro-
ducției agricole sunt mai mari. 
În aceste condiții, aplicarea 

unei cote mai mici a TVA ar 
favoriza păstrarea unui anu-
mit nivel de competitivitate al 
producției respective pe piața 
internă, precum și ar permi-
te întreprinderilor agricole să 
acumuleze mijloacele necesare 
pentru măsuri de diminuare a 
riscurilor date.

Potrivit experților, aplica-
rea cotei standard TVA (20%) 
la producția agricolă «ar slăbi 
pozițiile sectorului și ar con-
duce la o competitivitate mai 
mică a acestuia pe piața inter-
nă, ceea ce, la rândul său, ar 
provoca un reflux și mai mare 
al populației din localitățile 
rurale». Impozitarea produc-
ției agricole cu cota standard 
TVA va deveni convenabilă 
atunci când statul, alături de 
întreprinderile din sectorul 
agricol, va sistematiza ris-
curile sectorului și va scoate 
Moldova din zona agricultu-
rii riscante și generatoare de 
costuri înalte.

Autorii studiului consideră 
că impozitarea producției agri-

cole cu cota standard a TVA va 
deveni convenabilă țării atunci 
când statul, alături de între-
prinderile din sectorul agricol, 
vor sistematiza riscurile sec-
torului și vor scoate Moldova 
din zona agriculturii riscante 
și generatoare de costuri în-
alte. Pentru aceasta, însă, ar 
trebui mai întâi să se realizeze 
măsuri de diminuare a riscu-
rilor de inundații, secetă și al-
tor riscuri aferente proceselor 
de producție agricolă, precum 
și să se contureze cu adevărat 
segmentul producătorilor agri-
coli mari.

Ministrul Economiei, Vale-
riu Lazăr, se pronunță pentru 
păstrarea pentru o perioadă de 
câțiva ani a unei TVA redusă 
în agricultură, într-un efort de 
impulsionare a branșei. „Sec-
torul agricol are un potențial 
foarte mare. Are nevoie de a 
fi  susținut cel puțin 3-4 ani ca 
să fi e atractiv”, a declarat dem-
nitarul astăzi la o conferință 
de presă, dedicată analizei re-
zultatelor obținute anul trecut 

și elucidării sarcinilor pentru 
acest an.

„Decizia de a avea o taxă 
redusă de 8% este una corec-
tă. Dacă statul va avea o mică 
rezervă de capacitate, dacă sis-
temul de restituire a TVA-ului 
va funcționa ca ceasul elvețian, 
s-ar putea să revenim”, a preci-
zat Valeriu Lazăr.

„Trebuie să avem grijă de 
sectorul agroalimentar, să 
scoatem constrângerile ca el 
să fie atractiv și să utilizăm cu 
grijă rezervele pentru a colec-
ta impozitele”, a spus oficia-
lul, sugerând că Inspectoratul 
Fiscal ar putea diminua pre-
siunea asupra producătorilor 
și ar putea spori vigilența în 
colectarea taxelor din sfera 
comerțului și serviciilor. „Tre-
buie să punem altfel accentul 
în administrarea fiscală”, a 
specificat ministrul Economi-
ei Valeriu Lazăr.

Republica Moldova a re-
venit în 2014 la cota redusă 
TVA de 8 la sută la producția 
agricolă produsă și/sau livra-
tă pe teritoriul țării, precum și 
la zahărul din sfeclă de zahăr 
produs, importat și/sau livrat 
pe teritoriul țării. S-a revenit 
la taxa redusă la numai un an, 
după ce în 2013, la insistența 
FMI, a fost introdusă cota de 
20 la sută.

TVA la producția agricolă a 
fost subiectul unor discuții în-
tre negociatorii de la Chișinău 
și misiunea FMI, care s-a afl at 
timp de două săptămâni în Re-
publica Moldova și care insistă 
asupra taxei standard de 20%, 
potrivit Moldpres.

Guvernul SUA, prin intermediul 
Fondului Provocările Mileniului (FPM) 
din Republica Moldova, oferă în acest 
an 113 milioane de dolari pentru reabi-
litarea drumurilor și a sistemelor de iri-
gare, dar și pentru credite în investiții 
post-recoltare.

Consiliul de Observatori al FPM 
Moldova a aprobat, recent, planul pri-
vind implementarea Programului Com-
pact pentru acest an, iar bugetul consti-
tuie 113 milioane de dolari. Circa 60 mi-
lioane de dolari vor fi  direcționați spre 
fi nalizarea lucrărilor de construcție a 
93 km de pe traseul Sărăteni-Soroca. 
Pentru reabilitarea sistemelor de iri-
gare a fost planifi cată alocarea a 38 de 
milioane de dolari. O parte din bani 
va fi  oferită pentru a spori accesul la 
fi nanțare a fermierilor prin acordarea 
de credite pentru investiții în utilajul 
post-recoltare.

Potrivit reprezentanților FPM Mol-
dova, au fost efectuate deja 60% din 
lucrările planifi cate pentru reabilitarea 
traseului Sărăteni-Soroca. Sistemele de 
irigare Criuleni și Lopatna au fost rea-
bilitate în proporție de 38%. Fermierii 
au obținut credite pentru procurarea 
echipamentelor și utilajelor post-recol-
tare în sumă de 4,7 milioane de dolari, 
care au atras investiții de 10,8 milioane 
de dolari.

Directorul rezident de țară al 
Corporației Provocările Mileniului, 
Leslie McGuaig, a declarat că este ne-
cesar să fi e depuse mai multe eforturi 
pentru prevenirea cazurilor de fraudă 
și corupție, în special la această etapă 
de implementare a programului, când 
se fac mai multe lucrări de construcție.

Secretarul general al Guvernului, 
Victor Bodiu, a dat asigurări că se va 
acorda suportul necesar pentru imple-

Moldova va primi, în acest an,  113 milioane de dolari 
de la Guvernul SUA

mentarea cu succes și în termen a tutu-
ror activităților „Compact”.

Programul „Compact”, fi nanțat de 

Guvernul SUA, are o valoare de 262 de 
milioane de dolari și este implementat 
în perioada 2010-2015.
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În luna februarie încep pregătirile    
Luna cea mai scurtă a anului, februa-

rie, denumită popular Făurar este pe-
rioada în care, tradiția spune că „două 
săptămâni îngheață tot, iar după săptă-
mâni se dezgheață tot”, tocmai pentru 
a sugera începutul pregătirilor pentru 
muncile agricole.

Cu temperaturi medii de 3 gra-
de Celsius, luna februarie marchea-
ză pentru fermieri pregătirile pentru 
campania de primăvară. Deși vremea 
oferă încă unele surprize, gerul putând 
să-și facă apariția oricând, în funcție 
de prognozele climatice oferite de In-
stitutul de Meteorologie, fermierii au 
posibilitatea să efectueze o serie de lu-
crări agricole.

În principiu, capricioasa lună februa-
rie înseamnă și începerea campaniei de 
semănat la culturile de primă urgență, 
aprovizionarea cu semințe, îngrășămin-
te și fertilizatori, asigurarea stocurilor 
de materiale. În prima urgență, se pot 
semăna fără probleme culturile de ma-
zăre, orzoaica de primăvară, rapiță de 
primăvară, etc.

În pomicultură, se continuă trata-
mentele de iarnă împotriva dăunăto-
rilor, iar în pauzele dintre înghețuri se 
fac tăieri de rărire, de rodire și se înlă-
tură lăstarii crescuți de la rădăcină. Le-
gumicultorii curăță terenurile de zăpa-
dă, pregătesc răsadurile, iar în ultima 
decadă a lunii seamănă deja culturile 
de roșii timpurii.

Zootehnia rămâne însă domeniul 
în care pauzele tehnice sau „ferestrele” 
dintre înghețuri nu există. Adăposturile 
pentru animale trebuie protejate, surse-
le de apă verifi cate permanent ca să nu 
înghețe, stocurile de hrană trebuie com-
pletate, iar măsurile sanitare se aplică 
permanent în conformitate cu progra-
mul solicitat de circumscripția sanitar-
veterinară.

Cultura mare 
(cereale și plante tehnice)

– Pregătirea utilajelor agricole pen-
tru campania de primăvară (semănă-
tori, utilaje de erbicidat, mașinile de dis-
tribuit îngrășăminte;

– Se repară și se schimbă piesele uza-
te la mașinile agricole;

– Se realizează controlul semănătu-
rilor din toamnă;

– Se verifi că sămânța și se trimite la 
analiză;

– Se iau măsuri de spargere a crus-
tei de gheață, de îndepărtare a poleiului, 
dacă este ger mare;

– Dacă apar băltiri de apă, se evacu-
ează apa prin realizarea unor canale de 

scurgere;
– În zonele unde vremea permite, 

fermierul poate realiza o arătură, în pa-
uzele dintre înghețuri;

– Se stabilește calendarul pentru 
campania de primăvară;

– Se fac verifi cările în teren pentru 
fi ecare cultură în parte;

– În sudul țării, pe terenurile nisi-

poase sau cu expunere sudică se începe 
efectuarea arăturilor dacă nu este ger 
extrem;

– La ferme, se asigură stocul necesar 
de îngrășăminte și fertilizatori;

– În ultima parte a lunii, dacă vre-
mea permite, pot începe primele lucrări 
de câmp și semănatul la culturile de pri-
mă urgență (ovăz, mazăre, lucernă etc.);

Pomicultură
– În zilele cu temperatură de 3-4 

grade Celsius (în pauzele dintre în-
gheț) se stropesc toate speciile de pomi 
fructiferi. Primele două tratamente de 
iarnă se fac la un interval de cel puțin 
zece zile;

– Se aplică tratamentele de iarnă 
pentru boli și ciuperci în funcție de spe-
cie;

– Se repară și se procură piesele de 
schimb pentru utilaje;

– Se efectuează lucrările curente sta-
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pentru campania agricolă de primăvară
bilite prin calendarul de activități și se 
programează alte lucrări necesare;

– Se continuă toate lucrările de iarnă 
în continuarea celor din luna ianuarie 
(tratamentele de iarnă)

– Se realizează tratamentul pentru 
combaterea păduchilor țestoși cu insec-
ticid;

– Când vremea permite, pomiculto-
rul va realiza tăierile de rărire, de corec-
ție și de rodire;

– Se înlătură prin tăierea lăstarilor 
crescuți de la rădăcină (drajonii);

– Când terenul este încă înghețat, se 
transportă gunoiul de grajd în livadă;

Legumicultura
– Se realizează verifi carea periodică 

a legumelor din spațiile de depozitare 
puse la păstrare peste iarnă;

– Se actualizează grafi cul de activi-
tăți și se stabilește necesarul de personal 
pentru perioada care urmează;

– Se eliberează terenul de zăpadă, se 
zvântă pământul dacă este necesar;

– Stocurile de produse legumicole 
din silozuri sunt pregătite pentru co-
mercializare sau distribuție;

– Se verifică semințele și se trimit 
la laboratoarele specializate pentru 
analiză;

– Se produc răsadurile și se pregăteș-
te materialul de plantare pentru culturi-

le timpurii (ridichi, spanac, salată, varză 
timpurie și altele);

– Se verifi că starea de vegetație a cul-
turilor din toamnă;

– Se confecționează răsadnițele pen-
tru replantare;

– Se pregătește și se dezinfectează 
amestecurile de pământ;

– Pentru tomatele timpurii, pe 20 
februarie începe perioada optimă de se-
mănat;

– Tot în această lună, se pregătesc 
tuberculii de cartofi  timpurii pentru pre-
încolțire: are loc operația de dezinfecta-
re, asigurarea condițiilor pentru forțare, 
aerisire și umiditate);

Vița de vie
– Se continuă lucrările neefectuate în 

luna ianuarie din cauza vremii nefavo-
rabile;

– Se face controlul viabilității „ochi-

lor” în viile roditoare (cu probă de coar-
dă pentru fi ecare sector);

– În funcție de prognoza meteo 
anunțată oficial, se întocmește o pla-
nificare pentru efectuarea tăiatului 
(pe soiuri, numărul de butuci, necesi-
tatea în angajați sezonieri etc.) astfel 
încât această lucrare să fie finalizată 
într-un termen care ar permite să se 
efectueze restul lucrărilor, inclusiv le-
gatul în uscat, până la dezmuguritul 
viței de vie;

– Se inventariază utilajele și instru-
mentarul de lucru, se cumpără piesele 
de schimb necesare și se fac reviziile la 
termen;

– Se începe instalarea spalierului în 
plantațiile noi înfi ințate;

– Se stabilește necesarul de vițe pen-
tru noile plantații programate. Acestea 
se procura și se stratifi că provizoriu, în 
nisip, în vederea plantării;

– Se verifi că și se repară sistemul de 
susținere pentru viile pe rod;

– Se monitorizează butucii, se veri-
fică procentul afectat de îngheț. Dacă 
temperatura în timpul iernii a coborât 
mai jos de 24 grade Celsius, atunci pot 
fi afectate coardele și lemnul multia-
nual. Dacă temperatura a fost cuprinsă 
între – 17 și – 25C viticultorul de poa-
te aștepta la deteriorarea „ochilor” de 
iarnă;

– La fi nele lunii februarie se începe 
tăiatul viței de vie (temperatura nu tre-
buie să fi e mai mică de 5 grade Celsius);

Grădină și fl ori
– Se sparg pojghițele de gheață for-

mate din cauza înghețului;
– Dacă s-au format ochiuri de apă 

sunt pojghițele de gheață, se asigură 
drenarea prin săparea de mici șanțuri;

– Se repară gardurile, echipamentele 
pentru grădinărit;

– Se asigură stocul de fertilizanți și 
îngrășăminte;

– Se verifi că instalația de irigat pen-

tru a nu exista pericolul crăpării dacă 
cumva au existat scurgeri întâmplătoare 
de apă;

– Din a doua jumătate a lunii, se 
aplică procedura de fertilizare pentru 
arbuști și plantele care rămân verzi tot 
timpul anului;

– Se tund arbuștii care urmează să 
înflorească vara, având grijă să inter-
venim într-o măsură mai mică asupra 
celor care deja au format muguri flo-
rali;

– Plantele agățătoare cu frunze căză-
toare, precum caprifoiul trebuie tunse și 
modelate;

– Plantelor perene trebuie divizate și 
mutate înainte să înceapă să dea lăstari 
noi;

– Plantele depozitate în încăperi în-
chise trebuie udate puțin dacă este sesi-
zat fenomenul de uscare a pământului.

Zootehnie 
(păsări, porci, bovine, 
ovine, caprine, 
animale mici)

– Se protejează adăposturile de ani-
male și se curăță zăpada dacă este cazul;

– Se verifi că permanent sursele de 
apă și conductele de transport pentru a 
evita înghețul acestora;

– Se asigura necesarul de furaje, apă 
și se completează sau se suplimentează 
în funcție de situație;

– Se repară utilajele, echipamen-
tele și instrumentarul de lucru. Se 
stabilește programul pentru perioada 
următoare și necesarul de personal su-
plimentar;

– Se reface stocul de medicamente și 
alte produse de uz veterinar necesar în-
treținerii animalelor;

– Igiena adăpostului și asigurarea 
igienei animalelor sunt activități perma-
nente;

– Se curăță toate căile de acces către 
adăposturi (grajduri, cuști etc.);

– În zilele cu temperatură mai ridica-
tă, fără îngheț extrem se asigură un pro-
gram de mișcare pentru animale;

– Se asigură asistență pentru ani-
malele gestante și la fătare pentru toate 
categoriile de animale și, în mod special 
pentru ovine;

– Se fac contracte în vederea distri-
buției și comercializării produselor obți-
nute la fermă;

– Se aplica măsurile sanitar – vete-
rinare prevăzute pentru luna februarie 
prin programul stabilit de circumscrip-
ția sanitar – veterinară.

Apicultură
– Se monitorizează iernarea prin as-

cultarea zgomotului făcut de albine la 
ușoara lovire a stupului;

– Se realizează inventarul apicol: 
stupi, elemente de stupi, colectoare de 
polen și propolis, rame și altele;

– Se verifi că atent stupii pentru a se 
constata dacă au existat rozătoare care 
au pătruns în anumite zone;

– Se verifi că umiditatea și se asigură 
dacă e necesar, termoizolarea suplimen-
tară a stupului, având în vedere faptul că 
matca depune deja ouă;

– Dacă temperatura exterioară creș-
te peste 12 grade Celsius se înlesnesc 

zborurile de curățire;
– Se pot aplica hrăniri de completare 

cu turte din miere și zahăr pudră, turte 
de miere, turte de zahăr și polen;

– Se examinează aspectul resturilor 
îndepărtate de pe baza stupilor pentru a 
se stabili dacă există modifi cări vizuale;

– Dacă se constată o încălzire a vre-
mii, se pot monta adăpătoarele cu apă 
călduță cu un adaos de 5 grame de sare 
la litru;

– Se îndepărtează gheața de pe scân-
durile de zbor;

 Recolta.eu
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BEI oferă 100 milioane de euro 
pentru susținerea 
producătorilor de fructe

Taxa la exportul de nuci 
a fost anulată 

Banca Europeană de 
Investiții (BEI) este dispusă să 
ofere o sută de milioane de euro 
pentru creditarea în condiții 
avantajoase a producătorilor de 
fructe, anunță autoritățile.

Vicepreședintele BEI, Wer-
ner Hoyer, și ministrul Agricul-
turii și Industriei Alimentare 
(MAIA), Vasile Bumacov, au 
semnat un memorandum pen-
tru implementarea unui nou 
proiect ce prevede acordarea 
creditelor în condiții avantajoa-

se pentru producătorii de fructe. 
BEI va fi nanța proiectul cu suma 
de 100 de milioane de euro.

Evenimentul a avut loc în 
cadrul lansării unei linii per-
formante de îmbuteliere a 
vinului la combinatul „Crico-
va”, costul căreia a constituit 
75 de milioane de euro, pro-
iect fi nanțat, de asemenea, de 
BEI. „Această linie este unul 
din cele mai reușite proiecte 
în istoria noastră de angaja-
re a creditelor. Al doilea eve-
niment, și anume semnarea 
acestui memorandum, de ase-
menea este un pas important. 
Sper că foarte curând vom 
asista la semnarea unei noi li-
nii de investiții, ceea ce ține de 
procesarea producției agroa-
limentare. Cel mai important 
este că prin aceste investiții va 
crește competitivitatea produ-
selor moldovenești», a precizat 
premierul Iurie Leancă, care a 
participat la eveniment.

BEI și MAIA vor elabora, în 
următoarele luni, un plan de 
acțiuni pentru a implementa 
noua inițiativă.

Guvernul Republicii Mol-
dova a anulat taxa în mărime 
de 1,5% la exportul de nuci. 
Decizia a fost luată la inițiativa 
premierului Iurie Leancă. Po-
trivit vicepremierului, mi-
nistrului Economiei, Valeriu 
Lazăr, taxa de 1,5% percepută 
la exportul de nuci anterior 
era virată în fondul special 
pentru stimularea cultivării 
nucilor grecești, din care era 
subvenționată această ramu-
ră. Acest fond a fost lichidat, 
însă taxa continua să fie per-
cepută, ceea ce contravine an-
gajamentelor Moldovei asu-
mate în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului. Potri-

vit acestor angajamente, țara 
nu trebuie să perceapă taxe la 
export.

Valeriu Lazăr a menționat 
că perceperea taxei la exportul 
de nuci contravine normelor 
comerțului civilizat și reprezin-
tă o barieră în calea stimulării 
exportului acestei culturi. Ofi -
cialul și-a exprimat speranța că 
Parlamentul va examina pro-
iectul de lege privind anularea 
taxei la exportul de nuci în re-
gim prioritar.

Moldova exportă anual 11-
13 mii de tone de nuci, ceea ce 
reprezintă 2% din volumul to-
tal al exportului. Aproape toate 
nucile sînt exportate în UE.

Administratorii piețelor 
agricole din Republica Mol-
dova sunt obligați să ofere nu 
mai puțin de 50% din spațiul 
comercial producătorilor lo-
cali. Amendamentele respec-
tive la Legea privind comerțul 
intern au fost adoptate de Par-
lament și publicate în „Moni-
torul Ofi cial”. Potrivit amenda-
mentelor, în piețele mixte cota 
de locuri pentru producătorii 
agricoli moldoveni nu poate fi  
mai mică de 30%. Pentru în-
călcarea legislației sunt prevă-
zute amenzi de la 200 până la 
300 de unități convenționale. 

Amendamentele au fost operate 
cu scopul de a asigura un acces 
mai mare în piețe producăto-
rilor locali de fructe și legume, 
stimula cultivarea producției 
agricole moldovenești și spori 
competitivitatea acesteia.

În prezent, producătorii au-
tohtoni de fructe și legume se 
confruntă cu probleme mari și 
de multe ori nu pot obține un 
loc în piețele agroalimentare 
unde în mare parte se vinde 
producție de import. Astfel, 
producătorii locali sunt nevoiți 
să-și vândă marfa în stradă și 
alte locuri interzise.

Până la sfârșitul lunii ianu-
arie curent, în țara noastră au 
fost depozitate circa 29 mii tone 
de semințe de culturi de câmp 
pentru semănatul de primă-
vară. Această cantitate este în 
proporție de 82 la sută față de 
totalul de 35,5 mii tone preco-
nizat pentru lucrările sezonului 
actual. 

Direcția Control semincer 
din cadrul ANSA informează că, 
în prezent, specialiștii Agenției 
din teritoriu efectuează contro-
lul depozitării, păstrării și con-
diționării semințelor culturilor 
de câmp, legumicole, bostănoa-
se și de cartof destinate semă-
natului de primăvară. Sunt pre-
levate probe și continuă testa-
rea și certifi carea semințelor în 

condiții de laborator. O atenție 
deosebită se acordă gospodări-
ilor țărănești pentru aprovizio-
narea lor cu semințe certifi cate.

Cea mai mare cantitate de 
semințe preconizate pentru 
depozitare constituie orzul de 
primăvară. Această cultură ur-
mează să fi e adunată în volum 
de 9,9 mii tone, spre a fi  semă-
nată pe o suprafață de 55 mii 
ha. În același timp, vor fi  colec-
tate 9 mii tone de porumb pen-
tru boabe, 6 mii tone semințe 
de mazăre, 5 mii șase sute tone 
de soia etc.

De altfel, orzul și grâul de 
primăvară, la momentul actual, 
sunt depozitate în măsura cea 
mai mică, respectiv 46 la sută 
și 34 la sută din totalul necesar.

Potrivit lui Dumitru Rusu, 
șeful Direcției control semin-
cer din cadrul ANSA, deficitul 
de semințe care se înregis-
trează la unele culturi, va fi 
acoperit în cursul lunilor fe-
bruarie–martie din import. Se 
așteaptă creșterea gradului de 
aprovizionare cu semințe de 
ovăz, lucernă, mazăre, soia, 
fasole, din contul gospodări-
ilor țărănești, care în prezent 
efectuează procesarea acestor 
semințe.

Tradițional, defi citul de se-
mințe de sfeclă de zahăr și de 
rapiță de primăvară este acope-
rit din importul efectuat de că-
tre fabricile de zahăr și de către 
agenții economici autorizați la 
comercializarea semințelor.

 Piețele agricole sunt obligate 
să ofere fermierilor 
moldoveni nu mai puțin 
de 50% din spațiul comercial

Ofi cial, Moldova este practic  pregătită 
pentru semănatul de primăvară
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INTERVIU

Republica Moldova are șansa să devină 
o  putere agricolă  a Uniunii Europene 

– Dle Bumacov, î n Re-
publica Moldova agricul-
tura reprezintă̆ un sector 
strategic, avâ nd un mare 
potenț ial de dezvoltare. 
Odată  cu parafarea Acor-
dului de Liber Schimb 
cu UE ș i î n perspectiva 
aderă rii Republicii Moldo-
va la Uniunea Europeană , 
cum vor evolua lucrurile 
î n acest sector?

– Pentru agricultorii moldo-
veni adaptarea la noile reguli va 
fi  o provocare, dar ș i o necesita-
te. Î n acest context, a fost con-
ceput Programul de preaderare 
pentru agricultură  - ENPARD. 
Producă torii noș tri sunt puț in 
„geloș i» pe agricultorii din Bul-
garia ș i din Româ nia, pentru că  
î n câ ț iva ani aceș tia au reuș it să  
schimbe la faț ă  agricultura din 
aceste ț ă ri prin aplicarea mai 
multor programe precum SA-
PARD.

La 1 iunie 2012, am mers la 
Bruxelles pentru a spune cum 

vede Republica Moldova rea-
lizarea acestui program. Am 
afi rmat atunci că  ț ara noastră , 
chiar dacă  e mică , poate fi  o pu-
tere agricolă  a UE. Avem două  
milioane de hectare de terenuri 
agricole cu cele mai bogate so-
luri, cu un potenț ial colosal. Î n 
Uniunea Europeană  sunt multe 
state membre care nu au nici un 
milion de hectare de terenuri 
agricole...

– Despre programul 
ENPARD se vorbeș te de 
aproape patru ani, ce s-a 
fă cut pâ nă  acum?

– Pentru a benefi cia de fon-
durile europene a fost creată  
Agenț ia pentru Intervenț ie 
ș i Plă ț i î n Agricultură , care 
urmează  să  fi e acreditată  pe 
plan internaț ional. I-am î nvă ț at 
pe agricultori să  acceseze 
subvenț ii după  regulile UE ș i, 
cel mai important, să  elaboreze 
proiecte fi nanț ate din fonduri 
europene - peste 1.500 de pro-
iecte anual. Am elaborat ș i Stra-

tegia de dezvoltare a ramurii ș i 
a mediului rural pâ nă  î n anul 
2020, care a fost armonizată  
cu politica agricolă  europeană . 
Vom face tot posibilul ca să  
devenim pionieri î n realizarea 
programului. Avem  nevoie 
de aceste fonduri.

– Î n 2014 vom putea 

Din anul 2014, Republica 
Moldova va putea benefi cia 
de fonduri europene 
nerambursabile pentru 
susținerea agriculturii, î n 
cadrul Programului European 
pentru Agricultură  ș i Dezvoltare 
Rurală  - ENPARD, inițiat de UE 
pentru susținerea agriculturii 
î n statele Parteneriatului Estic. 
Despre nivelul de pregă tire 
al producă torilor agricoli 
moldoveni de a asimila fondurile 
europene afl ă m de la ministrul 
Agriculturii ș i Industriei 
Alimentare, Vasile Bumacov. 

atrage circa un miliard 
de euro din fondurile 
ENPARD. Dacă  reuș im să  
absorbim această  sumă , 
va putea fi  modernizată  
agricultura?

– Cu siguranț ă , da! Marea 
noastră  bogă ț ie sunt solurile. 
Vrem să  investim î n plantaț ii 
moderne multianuale - de stru-
guri de masă , cireș e, prune, 
caise, pomuș oare, că pș une, î n 
livezi de meri ș i peri. Î n pre-
zent, plantaț iile moderne sunt 
de ș apte mii de copaci la hec-
tar, î n caz contrar nu vom pu-
tea concura cu alte ț ă ri. O altă  
investiț ie ar fi  serele. E o crimă  
să  importă m fructe, trebuie să  
extindem producerea locală  cu 
două  luni înainte ș i după sezon, 
lucru care este posibil doar prin 
sere.

Totodată, trebuie să  
moderniză m procesarea, că ci, 
din cauza lipsei de utilaje care 
să  ne permită  să  procesă m 
toată  materia primă , preferă m 

să  o exportă m. Astfel, exportă m 
seminț e, deș i, dacă  am expor-
ta ulei, am obț ine mai mulț i 
bani. Exportă m soia organică  
cu cinci lei kilogramul, pe câ nd 
după  procesare aceasta se 
importă  cu 11 lei. Î n plus, vrem 
să  moderniză m sistemele de 
irigare. Î n acest sens, avem un 
prim ajutor oferit prin Progra-
mul „Compact”, dar nu este su-
fi cient, trebuie să  aducem apa 
î n interiorul ț ă rii. Avem două  
râ uri: Nistru ș i Prut, avem sur-
se atâ t de aproape, dar noi nu le 
folosim. Trebuie să  ne î nvă ț ă m 
să  colectă m ș i apa de ploaie.

– Sub ce formă  vom pri-
mi aceș ti bani?

– ENPARD oferă  bani sub 
formă  de grant, dar se cere ș i 
contribuț ia proprie. Forma 
fi nală  î ncă  nu este stabilită . De 
obicei, se lucrează  după  prin-
cipiul 50 la 50, dar depinde 
de sector. De exemplu, î n sec-
torul zootehnic aș  insista la o 
cotă  mai mare de fi nanț are din 
partea UE. Vremurile ș i consu-
mul se schimbă  rapid ș i sun-
tem „condamnaț i» să  î nvă ț ă m 
a procesa, a promova ș i a co-
mercializa. De exemplu, foarte 
curâ nd, pe plan mondial se va 
resimț i un defi cit de vin. Doar 
î n SUA, î n ultimii cinci ani, con-
sumul de vin s-a dublat. China 
devine un consumator mare. 
Trebuie să  facem vinuri bune, 
de calitate. Creș te consumul de 
produse agroalimentare, vor 
creș te ș i cererea, ș i preț ul.

Interviu realizat 
pentru Revista 

electronică a Guvernului

Primul seminar dedicat in-
formării mediului de afaceri 
din țară privind implementa-
rea Acordului de Creare a Zo-
nei de Comerț Liber Aprofun-
dat și Cuprinzător RM-UE și 
a Acordului de Comerț Liber 
cu Turcia a avut loc la sfârși-

tul săptămânii trecute, scrie 
ABCnews.

Antreprenorii și reprezen-
tanții asociațiilor de business 
din sectorul agroalimentar, 

membri ai patronatelor precum 
și reprezentanți ai instituțiilor 
publice de stat prezenți la semi-
nar au afl at care vor fi  posibili-
tățile de export după semnarea 

Acordului, mecanismele de 
protecție comercială, instru-
mentele de susținere și proiec-
tele de fi nanțare destinate pro-
ducătorilor autohtoni pentru 
dezvoltarea competitivității.

Potrivit specialiștilor Direc-
ției generale politici comerciale 
din cadrul Ministerului Econo-
miei, după intrarea în vigoare a 
Acordului, antreprenorii mol-
doveni vor benefi cia de condiții 
preferențiale în ceea ce priveș-
te accesul produselor pe piața 
UE. Aceasta prevede acordarea 
contingentelor tarifare de către 
RM și UE, precum și elimina-
rea progresivă de către RM a 
taxelor vamale pentru anumite 
produse agricole selectate, rea-
lizarea căreia va urma parcur-
sul unei perioade de tranziție 

mai îndelungate, de maximum 
10 ani. Astfel, pentru sectoarele 
sensibile Zona de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător (ZL-
SAC) oferă producătorilor au-
tohtoni mai mult timp pentru 
a se adapta la un mediu mai 
competitiv, interval în care con-
sumatorilor li se oferă o alegere 
mai vastă de produse la prețuri 
mici și calitate sporită. În ceea 
ce privește taxele vamale la ex-
port, acestea vor fi  interzise din 
start.

De asemenea, agenții econo-
mici au fost informați și despre 
condițiile de comerț bilateral și 
concesiile aplicate la un șir de 
produse agricole importate și 
exportate în țara noastră după 
semnarea Acordului de Comerț 
Liber cu Turcia.

Ministerul Economiei VA INFORMA populația despre BENEFICIILE 
Acordu lui de Liber Schimb Moldova - Uniunea Europeană
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AVICULTURĂ

C um să prevenim mortalitatea la păsările 
crescute în gospodăriile populației

Păsările de curte sunt expuse multor riscuri de 
infecție mai ales din cauza mediului în care trăiesc, un 
mediu în care pot contacta agenți patogeni foarte variați. 
Mediul este reprezentat de țarcul în care stau, adăpos-
tul (cotețul) în care dorm și padocul. Toate aceste zone 
pot fi  un rezervor de agenți patogeni care pot afecta toate 
păsările din curte. De multe ori se întâmplă ca și celelal-
te animale din ogradă să fi e surse de infecție și să poată 
contamina păsările.

Bolile în funcție de natura agen-
tului patogen pot fi  infecțioase, pa-
razitare, micotice, carențiale etc. 
Sunt boli care pot afecta un sin-
gur individ, sau un mic grup din 
populația de păsări, sau întreaga 
populație, indiferent de specie.

Majoritatea bolilor debutează cu 
semne asemănătoare, printre aces-
tea numărându-se o lipsă a apeti-
tului, modifi carea stării generale, 
modifi cări ale excrețiilor, schimbări 
de comportament, modifi cări ale as-
pectului penajului.

ATENŢIE! La orice modifi -
care apărută în comportamen-
tul păsărilor este bine să luaţi 
măsuri de izolare a celor afec-
tate de restul grupului şi să 
consultaţi un medic veterinar. 
Păsările sunt foarte sensibile 
și evoluţia bolii poate fi  fulge-
rătoare. Păsările îşi toaletează 
riguros penele şi lipsa toaletă-
rii împreună cu un penaj neîn-
grijit sau modifi carea fecalelor 
sunt primele semne de boală 
care ar trebui să ne tragă un 
semnal de alarmă.

Gripa aviară cauzată de 
mutația de tip A a virusului gripal se 
numără printre cele mai frecvente 
afecțiuni întâlnite.

Sursa de contaminare pentru 
această boală o constituie păsările 
sălbatice, migratoare. Acestea pot fi  
gazde pentru virus, dar nu prezintă 
semne clinice de boală, deși  pot in-
fecta puii de găină, curcan și gâscă. 
Adesea boala odată apărută în efec-
tivul de păsări face victime în timp 
foarte scurt, de multe ori afectând 
tot efectivul cu pierderi totale.

Simptomele bolii. La păsă-
rile de curte, virusurile cauzează 
două forme diferite de boală: una 
comună și ușoară, alta letală. În for-
ma ușoară, semnele de boală pot fi  

exprimate doar prin pene ciufulite, 
reducerea producției de ouă, ușoare 
probleme ale sistemului respirator. 
În focarele de infecție pot fi  atât de 
ușoare semnele clinice încât să nu 
fi e observate cu excepția cazului în 
care se face testarea periodică pen-
tru virusuri.

În forma gravă a bolii organis-
mul este afectat în totalitate, cu 
semne grave, generale, care pot 
fi : apatie, lipsa poftei de mâncare, 
penaj murdar şi dezordonat, fecale 
modifi cate, şi în fi nal mortalitate 
mare, de obicei totală. În această 
formă evoluția durează maxim 48 
de ore. Perioada cea mai favorabilă 
evoluției este cea cu temperaturi 
joase, asta din cauza rezistenței 
crescute a virusului în mediul 
extern, ce poate supraviețui mult 
timp în secreții, fecale şi alte 
materiale biologice.

Pentru prevenirea bolii se 
utilizează vaccinarea, iar în cazul 
în care a început evoluția bolii este 
necesară sacrifi carea tuturor păsă-
rilor din gospodărie și distrugerea 
acestora, apoi dezinfecție totală în 
gospodăria întreagă.

Rețineți că nu este indicat 
tratamentul în cazul acestei boli, 
deoarece păsările rămân purtătoare 
şi pot infesta şi alte efective.

În anumite situații unele tulpini 
de virus pot fi  patogene şi pentru 
om, din acest motiv este indicată 
respectarea cu strictețe a normelor de 
igienă pentru creșterea, sacrifi carea 
și valorifi carea produselor din carne 
de pasăre.

Trichomonoza, boala 
parazitară produsă de fl agelați din 
familia Trichomonadidae, apare 
frecvent la tineretul aviar, în special 
primăvara și vara, riscul sporind în 
condițiile unei igiene slabe.

Sursa contaminării o consti-
tuie apa și furajele contaminate cu 

excremente sau pseudomembranele 
eliminate de păsările bolnave.

Semnele clinice nu sunt spe-
cifi ce afecțiunii, mai ales că poate 
evolua asociată și cu alte afecțiuni, 
frecvent cu histomonoza, și se ma-
nifestă prin abatere, lipsa poftei de 
mâncare, slăbire, diaree, diminua-
rea creșterii și mortalitate. La cur-
că, găină și rață sunt mai frecvente 
localizările hepatice și intestinale și 
mai puțin cele bucofaringiene.Lezi-
unile hepatice, la porumbei și curci, 
constau în noduli de culoare albă-
sidefi e, de diferite mărimi, bine de-
limitate de țesuturile normale ale 
fi catului.

Diagnosticul bolii se pune pe 
baza semnelor clinice coroborate cu 
existența bolii la alte păsări în area-
lul respectiv, iar pentru confi rmare 
trebuie făcute analize de laborator. 
Tratamentul se face cu produse de 
deparazitare (fl agelstop, rometroni-
dazol etc.), la indicațiile medicului 
veterinar.

Holera aviară este o afecțiune 
produsă de Pasteurella multocida la 
păsările mai mari de 4 luni.

Contaminarea se face pe cale 
bucală, iar sursele de infecție sunt 
reprezentate de excrementele pă-
sărilor afectate, adăpători, echipa-
mente și îmbrăcăminte ce a intrat în 
contact cu păsări bolnave sau cada-
vrele acestora.

Primele semne care apar con-
stau în scăderea în greutate, dimi-
nuarea poftei de mâncare, respirație 
greoaie, diaree, culoare vineție a 
pielii capului, afecțiuni pulmonare, 
hemoragii la nivelul membrelor sau 
al abdomenului. Bacteria nu se poa-
te transmite prin ou.

Pentru prevenirea bolii trebuie 
să luați măsuri prin izolarea păsă-
rilor de celelalte animale din curte, 
deparazitări periodice, în special 
primăvara și toamna, dezinfecții 

periodice în adăpost și în padoc, 
respectarea condițiilor de carantină 
pentru animalele și păsările nou in-
troduse în efectiv, menținerea apei 
de băut în condiții bune de igienă.

Prin tratament se poate stopa 
evoluția bolii, dar cele afectate ră-
mân purtătoare și există riscul in-
festării și al altor efective de păsări.

Salmoneloza aviară 
este produsă de infecția cu Salmo-
nella mai ales la galinacee, cei mai 
sensibili fi ind puii pentru Salmo-
nella pullorum și adulții pentru Sal-
monella galinarum, iar unele tipuri 
de infecție se mai numesc și para-
tifoză, puloroză și diareea albă ba-
cilară a puilor. Păsările tinere care 
supraviețuiesc rămân purtătoare 
și vor transmite infecția prin ou, la 
adulte evoluând inaparent clinic. 
Salmoneloza invadează tot orga-
nismul păsării, ajunge inclusiv în 
ovar și oviduct de unde de altfel se 
contaminează și oul. Puii din ouăle 
astfel infectate pot evolua diferit, 
supraviețui până la ecloziune, pot 
muri în timpul ecloziunii, iar dacă 
foliculul fusese neinfectat puiul se 
va infecta în momentul ecloziunii 
cu germeni de pe coaja oului. În 
evoluția acută moartea poate surve-
ni la 3-5 zile de la apariția primelor 
semne de boală.

Simptome de boală. Primele 
semne cuprind atitudini anormale 
somnolență, ouat redus, sete ac-
centuată, lipsa poftei de mâncare și 
spre fi nal diaree. Forma subacută 
sau cronică se manifestă prin slăbi-
re progresivă și poate afecta până la 
jumătate din numărul de păsări din 
efectiv.

Pentru prevenirea infectării de 
noi efective se izolează păsările sus-
pecte, iar cele care au fost în contact 
cu acestea se pot trata cu antibioti-
ce, în funcție de riscul de infectare, 

până la 5 -7 zile. Nu se folosesc la 
reproducție ouăle ce provin din 
efective infestate. Diagnosticul se 
pune pe baza semnelor clinice și a 
examenelor de laborator.

Coccidioza este o boală produ-
să de un parazit unicelular, care se 
dezvoltă în tubul digestiv. Pe lângă 
păsări afectează și iepurii, câinii etc.

Contaminarea se face prin fe-
cale ce conțin oochiști sau de pe sol 
infestat cu fecale contaminate.

Semnele clinice sunt în 
funcție de forma evolutivă a bolii și 
de vârsta păsărilor afectate:

a) forma acută a bolii are o 
incubație de o săptămână de la 
contaminare. Puii devin abătuți, au 
semne de polidipsie (sete excesivă) 
și inapetență.

b) forma subacută de boală se 
manifestă la puii mari care au apeti-
tul scăzut, diaree intermitentă, apoa-
să sau cu fi rișoare de sânge și urme 
de mucoasă, uneori prezintă pareze 
sau paralizii ale membrelor. Morta-
litatea este de aproximativ 15–25% 
din efectivul de păsări, dar randa-
mentul productiv rămâne scăzut.

c) Forma cronică se exteriori-
zează printr-un apetit capricios, ne-
regulat, precum și printr-un randa-
ment scăzut al puilor. Leziunile de 
la nivelul intestinului sunt șterse, 
acestea apărând sub formă de depo-
zite fi brino-necrotice, localizate.

De obicei boala apare pe fondul 
unor afecțiuni mai vechi și la orga-
nismele slăbite imunologic.

Diagnosticul se pune pe baza 
semnelor clinice, a aspectului feca-
lelor care adesea conțin sânge și pe 
baza examenului parazitologic. Tra-
tamentul se face cu citostatice și se 
administrează la întreg efectivul de 
păsări.

Atenție! Toate păsările la care 
s-au semnalat indicii clinice de boa-
lă se vor izola de restul efectivului.
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 INTERNAŢIONAL

Piața agricolă internațională: 
mai mult ulei vegetal

Astfel, conform Oil World, producția 
mondială totală de semințe oleaginoase va fi  
de 490,9 mil. tone în anul de comercializare 
2013/2014, cu 1,9 mil. tone mai mare față de 
raportul din luna precedentă, și cu 7% mai 
mult decât în sezonul 2012/2013. O produc-
ție mai mare de soia, de fl oarea soarelui și 
de rapiță poate avea ca efect o producție mai 
mare de ulei alimentar, de biocombustibili și 
de hrană pentru animale și, eventual, scăde-
rea prețurilor la aceste produse.

Astfel, prețul futures la soia, la Bursa de 
la Chicago - preț de referință la nivel mondi-
al -, a scăzut cu 1 1% în ultimul an. Produc-
ția mondială de soia este estimată la 287,8 
mil. tone, din care 89,5 mil. tone în Brazilia 
și 54 mil. tone în Argentina. Stocul mondial 
de soia, la sfârșitul sezonului 2013/2014, va 
fi  de cca. 79,2 mil. tone, în creștere cu 26% 
față de cel de la fi nalul sezonului trecut. Pro-
ducția mondială de rapiță din acest sezon 
este estimată la 69,3 mil. tone, în creștere cu 
8,4% față de sezonul anterior.

Recolta mondială de fl oarea soarelui din 
acest sezon va fi  de 41,6 mil. tone, cu 1,4 
mil. tone mai mult decât a estimat rapor-
tul din luna decembrie și cu 17% mai mare 
decât sezonul trecut. Numai în Ucraina și 
în Rusia, cei mai mari producători mondi-
ali, se estimează că se vor recolta 20,7 mil. 
tone, cu 27% mai mult față de anul anteri-
or. Aceasta va compensa declinul producție 
de fl oarea soarelui din Argentina, unde se 
estimează că se vor obține numai 2,4 mil. 
tone - cea mai mică producție realizată din 
1987 încoace.

Producția globală de ulei de palmier ar 
putea totaliza 58,34 mil. tone, cu 2,5 mil. tone 
mai mult decât în urmă cu un an.

GRÂU
În primele 7 luni ale anului 2013/2014, 

exporturile canadiene de grâu au fost cu pu-
țin peste 9 mil. tone, față de 8,2 mil. tone în 
aceeași perioadă a sezonului precedent. Ana-
liștii de la Ag Canada apreciază că producția 
de grâu va ajunge în acest sezon la 29,7 mil. 
tone, mult mai mică față de sezonul trecut, 

când s-au produs 37,5 mil. tone. Cu toate 
acestea, în sezonul viitor (2014/2015), ex-
porturile canadiene de grâu se estimează că 
vor fi  de 22,2 mil. tone, față de 21,9 mil. tone, 
cât se prognozează că se vor exporta în sezo-
nul curent (2013/2014).

Agenția Lanworth estimează că produc-
ția de grâu a statelor UE va fi  de 146,7 mil. 
tone. În Ucraina se vor produce cu puțin pes-
te 22 mil. tone, iar în China, 122,7 mil. tone 
de grâu.

SOIA
Conform datelor publicate de Bursa de 

mărfuri din Brazilia, în ultima săptămână a 
lunii ianuarie au fost livrate peste 650 mii 
tone de soia. Aceste transporturi fac parte 
dintr-un contingent de export de circa 2,5 
mil. tone, pregătit pentru luna februarie. 
Anul trecut, în aceeași lună, s-au livrat mai 
puțin de 1 milion de tone.

Agenția braziliană Safras estimează că 
producția de soia din acest sezon va ajunge 
la un nou record - 91,8 mil. tone (cu aproape 
3 mil. tone mai mult decât previziunile actu-
ale ale USDA), iar volumul exporturilor din 
actualul sezon se apreciază că va ajunge la 46 
mil. tone. Până la 28 ianuarie s-a recoltat cca 
3% din suprafața totală cultivată cu soia în 
Brazilia. În statul Mato Grosso, cel mai mare 
producător de soia din Brazilia, s-a recoltat 
5,8% din suprafața cultivată.

Safras estimează că fermierii din Argen-
tina încă mai au pe stoc cca. 8,4 mil. tone de 
soia din producția de anul trecut, adică de 
cinci ori volumul deținut cu un an în urmă. 
Analiștii Lanworth estimează că, anul acesta, 
producția de soia din SUA va fi  de 96,5 mil. 
tone, un nou record, cu 7 mil. tone mai mult 
decât anul trecut.

În Canada, recolta de soia se estimează la 
4,9 mil. tone, față de 5,2 mil. tone cât s-a ob-
ținut anul trecut. De asemenea, producția de 
canola este estimată la 16 mil. tone, mai pu-
țin față de anul trecut, când s-au obținut 18 
mil. tone. Aceasta, în ciuda creșterii suprafe-
ței semănate cu 700 mii ha față de estimarea 
din toamnă de 8,7 mil. ha.

PORUMB
Viitoarea producție de porumb din Cana-

da este estimată la 13,1 mil. tone, cu aproape 
un milion de tone mai mică decât în 2013, 
când s-a raportat o producție de 14,2 mil. 
tone.

Agenția Lanworth prognozează o pro-
ducție de porumb de 358 mil. tone în SUA, 
cu 4 mil. tone mai mult decât anul tre-
cut. În China, producția viitoare de po-
rumb se estimează la 221,84 mil. tone.
În această perioadă, campania de semănat la 
porumb, în Brazilia, este abia la început, la 
29 ianuarie fi ind semănată numai 3,8% din 
suprafața planifi cată.

Ploile abundente din penultima săptă-
mână a lunii ianuarie au fost benefi ce pentru 
culturile de porumb și de soia din Argentina.

Rusia susține 
prețul cerealelor

Guvernul rus continuă să cumpere cerea-
le pentru fondul de intervenție. Achizițiile au 
început în 15 octombrie 2013 și până acum 
au fost cumpărate: 412 mii tone grâu de pa-
nifi cație, 46,8 mii tone de grâu furajer și 117 
mii tone de orz.

Guvernul rus a decis să cumpere 5-6 mi-
lioane tone de cereale direct de la fermieri, în 
special din regiunile îndepărtate de punctele 
de colectare pentru export, pentru a absorbi 
excesul de producție din acest an și pentru a 
pune presiune asupra prețurilor la cereale pe 
piața internă.

Ministerul agriculturii din Rusia anunță 
că, în 2013, s-au recoltat 89,3 mil. tone de 
cereale, cu 30% mai mult decât în 2012, când 
s-au produs numai 68,7 mil. tone.

Exporturile de cereale din Rusia, în anul 
de comercializare 2012-2013, au scăzut la 
15,69 mil. tone, de la 27,2 mil. tone în anul 
de comercializare precedent. În anul în curs 
(iulie 2013 - iunie 2014), ministerul agricul-
turii se așteaptă ca exporturile de cereale să 
crească la 18-20 mil. tone de cereale.

Polonia 
importă cartofi 

Conform celor mai recente date statisti-
ce, Polonia a crescut volumul importurilor de 
cartofi  din Europa de Vest. Principalele mo-
tive ale creșterii importurilor de cartofi  sunt 
producția locală de slabă calitate și prețurile 
ridicate practicate de fermierii locali. Prețu-
rile curente sunt de 0,25 până la 0,32 euro/
kg la poarta fermei, în timp ce cartofi i din 
import se vând la magazin cu 0,3-0,37 euro/
kg. Cartofi i noi, din Cipru, sunt livrați pe piața 
internă din Polonia mai devreme decât era de 
așteptat, la prețuri cuprinse între 0,6 și 0,65 
euro/kg.

Pe piața internă poloneză, prețul mor-
covilor a fost în continuă scădere până la 
sfârșitul anului trecut. La momentul actual, 
prețul legumelor a început să crească. Astfel, 
morcovii se vând acum cu 0,18 până la 0,21 
euro/kg, față de prețul anterior de doar 0,10 
euro/kg, iar în unele regiuni a scăzut chiar la 

0,08 euro/kg. Creșterea cererii pentru piața 
rusească a declanșat o creștere a cererii și, ca 
rezultat, majorarea prețului pentru morcovii 
din Polonia.

SPANIA. Export 
record de legume

Tomatele și căpșunile sunt legumele și 
fructele cele mai exportate de către Spania. 
Uleiul virgin de măsline este produsul ali-
mentar care a generat cele mai mari înca-
sări din export, respectiv 761,7 mil. euro în 
perioada ianuarie-septembrie 2013. Roșiile 
proaspete au adus 488,8 mil. euro iar căpșu-
nile, 392,6 mil. euro încasări din export. 

În topul provinciilor conduce Almería, 
care a exportat roșii proaspete în valoare de 
384,9 mil. euro, ardei (319,2 mil. euro) și 
castraveți (173,7 mil. euro), urmată de Gra-
nada (roșii proaspete -96,4 mil. euro, ulei de 
măsline - 56,3 mil. euro și castraveți - 30,7 
mil. euro) și de Huelva (căpșuni proaspete 
- 383,5 mil. euro, zmeură proaspătă - 105,8 
mil. euro și afi ne - 48,3 mil. euro).

Și exporturile de pepene galben au cres-
cut constant în ultimii 10 ani. Numai anul 
trecut, din provincia Murcia au plecat la ex-
port peste 194 mii tone de pepene galben, în 
valoare de peste 133 mil. euro. Principalele 
destinații au fost Franța, Germania, Marea 
Britanie și Olanda, care au achiziționat cca 
84% din totalul exporturilor, fi ind apoi ur-
mate de Suedia, Danemarca, Belgia, Portu-
galia și de Irlanda.

 

Producția mondială de semințe oleaginoase va fi  mai mare decât s-a estimat cu o lună în urmă, ca urmare a îmbună-
tățirii perspectivelor privind producția de soia din Brazilia și cea de fl oarea soarelui din Rusia și Ucraina.
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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 23 ianuarie - 13 februarie 2014 (www. agravista.md)

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

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

OFERTE

Nume 
produs

Descriere pro-
dusului

Canti-
tate

Regiune

Produse 
apicole

Comercializez 
miere de albină

1500 kg

Drochia, s. Lazo,  Conducator: 
Dascal Gheorghe,Telefon: (252) 
43292, Telefon mobil: 
069867057  

Produse 
apicole

Comercializez 
ceară de albină 

100 kg

Drochia, s. Lazo, Conducă-
tor: Dascal Gheorghe, Tele-
fon: (252) 43292, Telefon mobil: 
069867057  

Grâu
Comercializez 
grâu 

50 tone
Edineţ, director: Popusoi Va-
leriu Tudor, Telefon mobil: 
069325681, 069001188 

Floarea-
soarelui

comercializez 
fl oarea-soarelui 

60 tone
Edineţ, director: Popușoi Vale-
riu, Telefon mobil:069325681, 
069001188 

Floarea-
soarelui

Comercializez 
fl oarea soarelui, 
din roada anului 
2013 de calitate 
bună 

20 tone
Nisporeni, s. Bălăurești, Telefon: 
(264) 48-2-05, Telefon mo-
bil: 069745426  

Floarea-
soarelui

Floarea-soare-
lui pentru soiul 
Donscoi  

5 tone
Nisporeni, s. Bălănești, Tele-
fon:(264) 53 5 98, Telefon mo-
bil: 068233316  

Băuturi 
alcoolice

Comercializez 
vin roșu, din 
struguri de Iza-
bela

2000 litri Hîncești, Telefon: (269) 57428  

Mazăre
Comercializez 
mazării pentru 
furaj. 

2 tone
Hincesti, s. Bozieni, Telefon mo-
bil: 069607022  

Soia
Comercializez 
soie 

50 tone
Edinet, director: Popușoi Vale-
riu, Telefon mobil:069325681, 
069001188 

Material 
semincer

Seminţe de spar-
cetă 

o tonă

Ungheni, s. Grozasca,  Ma-
nager: Pascaru Ion, Tele-
fon:(236) 94299, Telefon mo-
bil: 068022244  

Material 
semincer

Comercializăm 
seminţe de ardei 
«Podarok»

2 kg

Drochia, s. Popesti, Telefon: 
(252) 79765, Telefon mobil: 
069897955, Email: gusacin-
schis@mail.md

Băuturi 
alcoolice

Comercializăm 
vin din struguri 
soiul, Aligote

2000 litri
Hîncesti, s. Logănești,  Tele-
fon:(269) 57427, Telefon mo-
bil: 068150319  

CERERI
Nume 
produs

Descriere pro-
dusului

Canti-
tate Regiune

Ovine
Cumpăr oi de 
rasă

50 unităţi
 Drochia, s. Popeștii de Jos, 
Telefon mobil: 061067484  

Bovine Procur viţeilor 20 bucăţi
Drochia, s. Lăpușna,Telefon 
mobil:069277705  

Fasole 
uscată

Cumpăr fasole 
pentru seminţe

600 kg

Ungheni, s. Petrești, manager: 
Nisteriuc Serghei, Telefon: 
(236) 42276, Telefon mobil: 
079041155  

Seminţe 
de cere-
ale

Cumpăr seminţe 
de hrișcă

100 kg Nisporeni, Telefon: 026422716  

Pepiniere 
viticole și 
pomicole

Procur butași de 
viţă de vie soiul, 
Lora și Arcadia

1000 bu-
căţi

Hîncești, s. Logănești, Telefon 
mobil: 068083841  

Produse 
de mo-
rărit

Cumpăr făină de 
grâu, calitatea 1

20 tone

Fălești , str. 1 Mai, 10, Di-
rector: Ghenea Ion, Telefon: 
025923348, Telefon mobil: 
068789765 
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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

16  nr. 2 (153) 18 februarie 2014



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


