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Organizațiile de agricultori îndeamnă autoritățile să revină la subiectul introducerii impozitului consolidat
în agricultură. În acest sens, agricultorii au semnat o declarație comună pe care au adresat-o președintelui
parlamentului, Igor Corman, și premierului Iurie Leancă. În declarația agricultorilor se spune că „actualul
cadrul legal ce ține de politica fiscală, în sectorul agrar, contribuie semnificativ la creșterea evaziunilor fiscale și dezvoltarea sectorului informal din agricultură”.
„Situația creată nu permite majorarea
veniturilor în bugetele locale, fapt ce frânează procesul decentralizării în Republica
Moldova. Organizațiile noastre consideră
că o bună parte din problemele ce țin de
politica fiscală în agricultură pot fi soluționate prin introducerea unui impozit consolidat agricol, calculat pe unitatea fixă de su-
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prafață de teren agricol, ținând cont de indicatorul de fertilitate. Sumele impozitului
vor fi încasate plenar în bugetele unităților
administrativ-teritoriale de nivelul întâi”,
spun agricultorii. Aceștia propun stabilirea
cotei generale a impozitului consolidat în
mărime de cel mult trei lei pentru un grad/
hectar și cotei reduse (pentru gospodării-

le țărănești ce prelucrează mai puțin de 10
ha) în mărimea de 1,85 lei pentru un grad/
hectar.
„Insistăm ca în anul 2014 impozitul
consolidat să fie aplicat cu titlu de proiectpilot în cel puțin trei raioane ale Republicii
Moldova”, se spune în declarație.
Continuare în pagina 3
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Strugurii, fructele și legumele moldovenești
ar putea ajunge pe masa locuitorilor
din Qatar
Republica Moldova ar putea
exportă în Qatar struguri, fructe
și legume bio. Intenția aparține
Ambasadorului Extraordinar și
Plenipotențiar al Statului Qatar în Republica Moldova, E. S.
Mouhammed Ali Al Malki.
Luni, 3 martie, ministrul
Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova,
Vasile Bumacov, a avut o întrevedere cu E. S. Mouhammed Ali Al
Malki., Ambasador Extraordinar
și Plenipotențiar al Statului Qatar în Republica Moldova.
Cei doi oficiali au făcut un
schimb de opinii referitor la stadiul actual al relațiilor bilaterale
între Republica Moldova și Statul Qatar, fiind abordate, în special, subiecte ce țin de domeniul
agroindustrial.
Părțile au agreat poziția comună privind intensificarea
cooperării în sectorul agroalimentar, prin promovarea unor
proiecte reciproc avantajoase.

Ambasadorul a exprimat disponibilitatea statului sau de a
încuraja investițiile în Republica Moldova, menționând că,
există deja suficiente companii
qatareze, interesate de a investi
în proiectele agroalimentare. În
acest scop, în termene proxime,
țară noastră va fi vizitată de un
grup de oameni de afaceri din
Qatar.
Totodată, reieșind din interesul manifestat pentru strugurii,
fructele și legumele biologice din

Moldova, în curând țară noastră
ar putea exportă producția respectivă în Qatar. Piață acestei
țări ar putea deveni o nouă alternativă pentru exportul produselor moldovenești.
Ministrul a mulțumit Înaltului diplomat pentru dialogul
consistent și și-a exprimat încrederea că, deschiderea Ambasadei
Statului Qatar în Moldova va oferi noi perspective pentru consolidarea relațiilor comercial-economice moldo-qatareze.

În Moldova s-a redus
producția de vin
În Republica Moldova, în
anul 2013, a fost produs vin
în valoare totală de 2 miliarde 452,3 milioane de lei sau cu
7,4% mai puțin decât în anul
2012. Potrivit datelor Biroului
Național de Statistică, veniturile
întreprinderilor de la producția
de vin, în anul 2013, au însumat
2 miliarde 590,3 milioane de lei.
Costul total al vinului moldovenesc livrat pe piața externă și
cea internă a constituit 2 miliarde 296,5 milioane de lei, dintre
care 1 miliard 747,5 milioane de
lei constituie exportul.

Totodată, în anul 2013, în
Moldova s-au produs băuturi
alcoolice distilate în valoare
de 1 miliard 012,5 milioane de
lei sau cu 19,6% mai mult decât în anul 2012. Veniturilor
întreprinderilor din producția
băuturilor alcoolice distilate
s-au cifrat la 1 miliard 139,8
milioane de lei. Costul total
al băuturilor alcoolice distilate livrate pe piața externă și
cea internă a constituit 938,1
milioane de lei, dintre care exportului i-a revenit 727,4 milioane de lei.

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 27.02.2014
Denumirea produsului

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche neagră
Ridiche de lună
Roşii de seră
Salată
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roşie
Vinete
Banane
Căpşune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roşii de masă

Piaţa agricolă Edineţ
minim

maxim

mediu

minim

maxim

4,00
28,00
6,00
35,00
6,00
2,00

6,00
28,00
7,00
35,00
7,00
4,00

5,50
28,00
6,50
35,00
6,50
3,00

22,00
1,50
10,00
2,00
-

22,00
2,00
15,00
4,00
-

22,00
2,00
12,00
3,00
-

45,00
2,80
26,00
5,50
27,00
4,50
4,00
22,00
1,00
20,00
2,00
28,00
13,00
12,00
-

45,00
8,50
27,00
8,50
27,00
7,50
5,00
30,00
4,00
25,00
4,00
28,00
13,00
12,00
-

23,00
-

23,00
-

23,00
-

3,00
4,00
95,00
15,00
23,00
-

5,00
5,50
100,00
15,00
35,00
-

4,50
4,00

18,00
22,00
22,00
3,50
3,50
3,00
7,00
8,00
16,00
26,00
15,00
14,00
14,00

19,00
22,00
22,00
4,50
5,00
4,00
7,00
8,00
16,00
26,00
18,00
17,00
14,00

95,00
15,00
30,00
-

Piaţa angro Chişinău
Piaţa agricolă Ungheni
Piaţa agricolă Cahul
(Albişoara)
mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
45,00
38,00
45,00
40,00
40,00
50,00
45,00
40,00
40,00
40,00
5,50
6,00
8,00
7,00
5,50
10,00
9,00
6,00
6,50
6,50
26,00
26,00
35,00
28,00
35,00
40,00
35,00
6,50
6,00
8,00
7,00
6,00
9,00
7,00
6,00
6,50
6,50
50,00
50,00
50,00
27,00
22,00
28,00
25,00
35,00
40,00
38,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
6,00
6,00
8,00
7,00
7,00
10,00
9,00
5,50
6,00
6,00
55,00
55,00
55,00
10,00
10,00
10,00
4,50
4,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
4,00
4,50
4,00
24,00
25,00
30,00
28,00
30,00
35,00
35,00
22,00
25,00
25,00
85,00
85,00
85,00
2,50
3,00
5,00
4,00
6,00
7,00
6,00
4,00
4,00
4,00
20,00
20,00
30,00
25,00
30,00
35,00
35,00
22,00
22,00
22,00
3,00
3,00
3,50
3,00
4,00
5,00
5,00
3,50
3,50
3,50
45,00
45,00
45,00
28,00
20,00
25,00
25,00
15,00
18,00
15,00
13,00
8,00
10,00
8,00
18,00
18,00
18,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
30,00
30,00
30,00
FRUCTE
19,00
19,00
19,00
18,00
18,00
18,00
85,00
85,00
85,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
20,00
23,00
22,00
18,00
18,00
18,00
22,00
20,00
20,00
20,00
17,00
17,00
17,00
4,50
3,00
10,00
6,00
3,00
5,00
4,00
6,00
7,00
7,00
4,50
3,00
10,00
6,00
5,00
7,00
6,00
7,00
8,00
8,00
4,00
3,00
6,00
5,00
5,00
6,00
6,00
5,50
7,00
6,00
7,00
6,00
9,00
7,00
7,00
8,00
8,00
80,00
95,00
85,00
8,00
16,00
17,00
18,00
18,00
17,00
17,00
17,00
26,00
20,00
25,00
22,00
20,00
30,00
25,00
16,00
45,00
45,00
45,00
18,00
40,00
18,00
16,00
15,00
18,00
15,00
18,00
20,00
18,00
14,00
15,00
18,00
16,00
18,00
40,00
18,00
-

Piaţa angro Bălţi

SUBVENŢII

nr. 3 (154) 1 martie 2014 

 EDITORIAL

3

Organizațiile de fermieri insistă pe introducerea
impozitului consolidat în agricultură

Liliana BEREGOI

Locul femeii
nu este doar
la cratiţă
Societatea în care trăim este
puternic influențată de stereotipuri și ne plasează pe noi, femeile,
de cele mai multe ori la bucătărie,
lângă cratițe și nicidecum la conducerea întreprinderilor, în Parlament sau Guvern.
Bărbații sunt deștepți, calculați, ordonați în tot ceea fac – noi,
de cele mai multe ori viceversa.
Ei sunt puternici și ne pot domina prin forța pe care o posedă,
noi suntem aparent slabe și neajutorate.
Ei au lumea lor, a bărbaților,
în care noi, femeile nu avem acces, dar încercăm să ne furișăm și
să pătrundem în ea fără voia lor:
copiem treptat din comportamentul și stilul lor de îmbrăcăminte și
căpătăm forța necesară pentru a le
reuși pe toate: să mergem la serviciu, să ne îndeplinim conștiincios
obligațiunile, să dăm viață și să
educăm copii, să fim frumoase…
Dar toate acestea nu sunt suficiente pentru femeile puternice,
ele doresc să se afirme, să devină
lideri și să le demonstreze că sunt
pe aceeași treaptă cu ei.
Dragi bărbați, nu dăm start
unui miting feminist, vrem doar să
ne facem auzite, vrem doar să mergem cot la cot cu voi, să ne ascultați
atunci când poate nu prea explicit
vorbim despre mașini și tehnologii, să ne iertați gafele pe care le facem atunci când suntem la volan,
să aveți puțină răbdare și să ne așteptați atunci când întârziem neintenționat la ședințe și evenimente.
Vrem să fim egale.
Recent, ziarul Agromediainform și-a asumat angajamentul
prin care va promova în paginile
sale echilibrul de gen, vom scrie
despre bărbați, dar și despre femei,
pentru că și ele reușesc să dezvolte
afaceri de succes.
Să aveți o primăvară frumoasă!
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Sfârșit. Început în pag. 1
Agricultorii sunt convinși
că introducerea impozitului
consolidat va contribui semnificativ la reducerea considerabilă a evaziunilor fiscale în
sectorul agrar, restrângerea
substanțială a sectorului informal din agricultură, majorarea
veniturilor bugetelor unităților
administrativ-teritoriale
de
nivelul întâi, micșorarea numărului de controale fiscale la
întreprinderile agricole, simplificarea administrării fiscale
în sectorul agrar, reducerea

suprafețelor terenurilor agricole neprelucrate.
Declarația a fost semnată
de către Uniunea Republicană
a Asociațiilor Producătorilor
Agricoli „UniAgroProtect”, Federația Națională a Fermierilor
din Moldova, Federația Națională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, Asociația
Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova-Fruct”,
Asociația Producătorilor și Exportatorilor Produselor Cerealiere „Agrocer”.
Amintim că în decembrie
2013 la solicitarea Ministeru-

lui Finanțelor guvernul a retras
din parlament proiectul de lege
cu privire la instituirea impozitului consolidat în agricultură.
Ministerul consideră că „implementarea proiectului de lege
va atrage după sine mai multe
efecte negative, printre care o
administrare fiscală complicată, inechitate fiscală între agricultori, prin majorarea presiunii fiscale pentru cei care obțin venituri mici și diminuarea
acesteia pentru cei care obțin
venituri mari”.
Asociațiile de agricultori
din Republica Moldova de mai

bine de doi ani pledează pentru
instituirea impozitului consolidat, care, în opinia lor, va crea
condiții egale între fermieri și
va aduce mai multe venituri la
buget. Împotriva proiectului
însă se pronunță categoric FMI,
care afirmă că acest impozit
nu este justificat nici dintr-un
punct de vedere.
Impozitul consolidat urma
să comaseze șase impozite - impozitul pe venit, impozitul funciar, taxele rutiere, plata pentru
resursele naturale, plata pentru
apă și taxa pentru amenajarea
teritoriului.

Femeile din Moldova solicită mai rar credite bancare
din lipsă de informații
Femeile sunt mai puțin implicate în procesul de accesare
a finanțărilor creditare din lipsa
informațiilor. Totodată, procedura de obținere a unui credit
pentru inițierea unei afaceri și
condițiile impuse de bancă sperie o parte din potențialii clienți ai băncilor . Tot din aceste
motive femeile aplică mai rar
la serviciile de creditare și cu
mai multe rezerve. De această părere este, Galina Vasilița,
specialist din cadrul unei bănci
comerciale din municipiul Chișinău.
Galina Vasilița a menționat
în cadrul unei conferințe de
presă că procedurile de obținere a unui credit nu sunt atât de
complicate, însă lipsa de cunoștințe privind elaborarea unui
dosar de obținere a creditului
creează impedimente artificiale. Problema poate fi soluționată prin organizarea mai multor
seminare cu femeile de afaceri

și cele care doresc să inițieze o
afacere, în cadrul cărora să fie
instruite cum trebuie să pregătească dosarul pentru bancă și
ce întrebări trebuie să adreseze
în momentul când vor solicita
un credit.
O altă problemă sesizată de specialist este și faptul
că persoanele care doresc să
inițieze o afacere nu apelează la serviciile de evaluare și
consultanță în afaceri care ar
putea să le sugereze modalități eficiente de dezvoltare a
afacerilor și riscurile la care se
expun. Un alt impediment în
dezvoltarea afacerilor inițiate
de femei este și percepția învechită precum că femeile nu
ar fi capabile să administreze
și să dezvolte propria afacere.
Specialistul a dat asigurări că
în cadrul sistemului bancar nu
există discriminare pe criterii
de gen în ceea ce privește accesarea finanțărilor creditare.

Mai mult chiar, femeile se bucură de mai multă încredere
din partea băncilor din motiv
că sunt mai responsabile și au
mai puține probleme de rambursare a creditelor în comparație cu bărbații.
Nina Orlova, coordonator
de programe la Ambasada Suediei din Chișinău, a specificat că
în prezent sunt mai multe dis-

cuții despre politicile bancare la
nivel de Guvern și sectorul bancar, pentru ca acestea să devină
mai prietenoase potențialilor
clienți. Se discută simplificarea
procedurii de obținere a unui
credit bancar, dar și instruirea elementară privind bazele
antreprenoriale a persoanelor
care doresc să inițieze o afacere
proprie.
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Ludmila Abramciuc:

”Întreprinderile de reciclare
trebuie să fie conduse de femei”
”Am lansat afacerea cu brichete în anul 2008, perioadă în
care oamenii erau reticenți și
nu cunoșteau prea multe despre acest produs. În țară era
o perioadă de criză și ne-am
gândit din start că brichetele
ar fi o alternativă mai ieftină de
combustibil”, relatează Ludmila Abramciuc din municipiul
Bălți, care conduce cu succes o
companie de producere a brichetelor din biomasă.
”În anul 2008 țara era în
criză, noi produceam pe atunci
plastic presat, carton, dar
producția noastră nu se bucura
de cerere pe piață. Eram în căutarea unei alternative și atunci
a venit ideea de a produce brichete. Inițial, interesul față de
produsul nostru era foarte scăzut. A fost necesar să mergem
prin localități și să prezentăm
produsul, dar efectul nu era cel
dorit. Mai târziu am început să
vindem particularilor câte un
sac doi de brichete, aceasta a
fost calea de promovare a produsului - de la cumpărător la
cumpărător”, spune femeia.
Greutăți? Au fost multe,
recunoaște Ludmila, însă a reușit să le înfrunte cu eleganță.
O provocare a fost să le demonstreze partenerilor de afaceri că
poate fi bună nu doar la bucătărie, dar și în fruntea unei companii, „Ecobricheta” SRL, care
activează într-un sector dominat în mare parte de bărbați –
cel de eficiență energetică.

Sursa: UNDP
„La început partenerii de
afaceri și chiar subalternii mă
priveau cu o oarecare neîncredere. Probabil puneau la îndoială faptul că mă voi descurca în
domeniul eficienței energetice,
un domeniu în care întâlnești
mai mulți bărbați decât femei.
Îndoielile lor s-au spulberat
însă când au înțeles că stau de
vorbă cu un profesionist. De
fapt, ca să știu cum să conduc
această companie am lucrat ani
în șir cu utilajele de reciclare,
deci știu cum funcționează sistemul din interior. De aseme-

nea, mă mândresc cu faptul că
am reușit să deschid și 15 noi
locuri de muncă”, cu mândrie
explică Ludmila Abramciuc.
Mai în glumă, mai în serios,
patroana companiei „Ecobricheta” SRL se arată convinsă că
în domeniul energiei regenerabile trebuie să activeze cât mai
multe femei:
„În lucrul pe care îl facem
trebuie să fim patrioți. Trebuie să avem grijă de ecologie.
Doar așa va fi curățenie în țară.
Nimic nu trebuie să se arunce,
totul trebuie să fie reciclat. Ba

mai mult, cred că întreprinderile de reciclare trebuie să fie
conduse de femei, care sunt din
fire economicoase. Sincer, chiar
aș prefera să am în subordinea
mea mai multe doamne, ele
sunt mult mai responsabile și
nu întârzie la muncă. ”, spune
Ludmila Abramciuc.
”Începând cu anul 2011 odată cu lansarea Agenției pentru
Eficiență Energetică am început să ne ocupăm intensiv de
promovare și activitatea noastră a devenit mai simplă.
Am format o mică asociație

a producătorilor de brichete în
Nordul republicii. Împărtășim
problemele și experiențele și ne
bucurăm împreună de succese.
Avem și probleme: în anul
2013, spre exemplu, au apărut
un șir de producători mici de
brichete, orientați la obținerea
profitului, care nu cunosc și
respectiv nu respectă tehnologia de producere, fapt ce
contribuie ca oamenii să aibă
o atitudine negativă față de
brichete. O altă problemă majoră este materia primă. Este
dificil să convingem antreprenorii să ne vândă deșeurile
agricole, ei preferă să le ardă
în câmp”, ne-a comunicat directorul SRL ”Ecobricheta”.
Brichetele sunt un combustibil ecologic utilizat pe larg în
țările europene. La realizarea
lor nu se utilizează substanțe
chimice sau alte adaosuri. Brichetele sunt presate sub presiune înaltă și la temperatură
ridicată. Brichetele elimină
de 2-3 ori mai multă căldură
în comparație cu lemnele uscate și, practic, sunt asemeni
cărbunelui. Însă, la ardere,
ele elimină o cantitate minimă
de fum și de bioxid. O tonă de
brichete echivalează cu cinci
metri cubi de lemne sau cu
aproape o tonă de cărbune.
Totodată, o tonă de brichete valorează de două ori mai
puțin decât una de cărbune și
de 2,5 ori mai puțin decât 560
metri cubi de gaze naturale.

1.300 de euro - cota majorată de subvenționare
la procurarea cazanelor pe biomasă
Doritorii de a își încălzi casele sau microîntreprinderile cu
energie din biomasă pot beneficia de cazane moderne pe bază
de pelete sau brichete cu 1.300
euro rambursare din costuri.
Majorarea cotei de subvenționare de la 1.000 la 1.300 de euro
a fost aprobată la 28 februarie,
prin votul membrilor Consiliului Proiectului Energie și Biomasă, condus de Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr.
”Sprijinul financiar pentru instalarea cazanelor pe biomasă în
locuințe sau microîntreprinderi
în zonele rurale țintește mai multe obiective. Pe de o parte, astfel,
sporim independența și securitatea energetică a țării, utilizând
inteligent deșeurile agricole, iar
pe de altă parte creștem nivelul

de viață al cetățenilor, care beneficiază de confort termic sporit la
costuri mai mici față de resursele
energetice tradiționale”, a declarat viceprim-ministrul, ministrul
Economiei, Valeriu Lazăr.
Cazanele ce pot fi procurate
în cadrul acestui program urmează a fi produse și/sau asamblate în Republica Moldova.
Până în prezent, 15 companii au
fost acreditate de către Agenția
pentru Eficiență Energetică să
ofere cazane pentru gospodării
casnice în cadrul programului. Companiile respective au
în portofoliu o gamă variată de
cazane produse în Republica
Moldova sau asamblate local
de la producători renumiți din
Europa, cum ar fi Germania, Polonia, Cehia, România, Letonia,

Grecia. Procesul de acreditare a
companiilor ce vor livra cazane
pe biomasă este unul continuu.
„Prin mărimea subvenției ne
propunem să acoperim și o parte
din cheltuielile de instalare a cazanelor, care reprezintă, în medie, 30% din costul acestora. Decizia a fost luată în urma numeroaselor solicitări a doritorilor de
a achiziționa cazane pe biomasă
la prețuri mai avantajoase”, a declarat Nicolae Zaharia, expert în
dezvoltarea afacerilor în cadrul
Proiectului UE-PNUD „Energie
și Biomasă”.
Circa 600 de familii vor putea cumpăra cazane moderne
pe bază de biomasă în condiții
avantajoase. Până în prezent,
circa 100 de familii s-au înscris
în program.
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Agricultorii vor primi 26 milioane dolari
prin intermediul IFAD 6
Fondul Internațional pentru
Dezvoltare Agricolă (IFAD) va
oferi țării noastre un nou credit.
Acesta este al șaselea program
investițional finanțat de IFAD
și are un buget de circa 25,8
milioane dolari. Acordul de împrumut între Republica Moldova și IFAD a fost semnat la 20
februarie, de ministrul Agriculturii Vasile Bumacov.
Scopul proiectului este de
a îmbunătăți capacitatea de
adaptare a agricultorilor moldoveni a schimbările climatice.

Banii din cadrul proiectului vor
fi folosiți la acordarea creditelor
în condiții avantajoase pentru
tinerii antreprenori cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii la finanțarea proiectelor
de dezvoltare a infrastructurii
economice rurale prin introducerea practicilor și a tehnologiilor ce vizează agricultura de
reziliență climatică.
Fondul Internațional de
Dezvoltare
a
Agriculturii
(IFAD) este o instituție internațională financiară ca agenție

specializată a ONU, care întrunește 165 țări. IFAD acordă
asistență financiară țărilor în
curs de dezvoltare, pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul
agriculturii, generarea investițiilor și majorarea veniturilor
din activitatea economică din
spațiul rural, crearea oportunităților de comercializare a
produselor de valoare înaltă,
care ca rezultat vor contribui la
reducerea sărăciei.
Republica Moldova a aderat
la IFAD în anul 1996. Primul
Acord de Finanțare între IFAD
și Republica Moldova a fost
semnat în ianuarie 2000, care a
fost urmat de alte patru proiecte pentru finanțarea agriculturii cu un portofoliu de 69,9 mil.
dolari, structurate pentru dezvoltarea celor mai importante
sectoare a complexului agroindustrial.
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Vinurile moldovenești necompetitive
pe piața europeană
din cauza taxelor prea mari

La aproape două luni după
ce Uniunea Europeană a liberalizat importul de vinuri moldovenești, autoritățile susțin că
băuturile noastre nu sunt competitive pe piața comunitară.
Potrivit prim-ministrului Iurie
Leancă, producătorii plătesc
de mii de ori mai mult pentru
certificarea mărfii decât cei din
Europa. Din această cauză, vinurile sunt mai scumpe și nu
fac față competiției.
„Știți foarte bine cât costă
un certificat de conformitate.
În jur de 2000 de lei, în timp
ce în UE costă până la 20 de le.

Solicit în regim de urgență să
reduceți aceste costuri cel puțin
în jumătate”, a declarat premierul Leancă.
Până în ianuarie curent, vinificatorii moldoveni puteau să
exporte cel mult 240 de mii de
hecto-litri de vin anual pe piața europeană. Chiar și această
cotă însă era valorificată doar
în proporție de 90 la sută. Autoritățile spun că exporturile
vor crește treptat, cu cel mult 15
la sută anual. Acum, dintre cele
180 de companii vinicole, doar
15 își vând produsul pe piața
comunitară.

Piața UE se va deschide deplin În 2014, la Ocnița și Cimișlia
pentru produsele industriale se vor deschide
din Moldova
incubatoare de afaceri

Producătorii
autohtoni
vor beneficia de eliminarea
graduală a taxelor la import,
pentru produsele din categoriile sensibile (cum ar fi cele
din industria textilă, mobilă,
unele poziții din materiale de
construcții și chimice), astfel
asigurându-se o perioadă de
tranziție pentru industriași,
de 3 sau 5 ani.
Pentru eliminarea barierelor tehnice în fața comerțului,
Republica Moldova își va
adapta progresiv reglementările și standardele tehnice la
cele europene. Ceea ce va permite evitarea dublei certificări
a producției în Republica Moldova și UE și recunoașterea
certificatelor de conformitate emise de organismele
naționale acreditate.
Implementarea Acordului

de instituire a Zonei de Liber
Schimb cu Uniunea Europeană și a Acordului de Comerț
Liber cu Turcia oamenii de
afaceri a fost subiectul unui
seminar cu participarea oamenilor de afaceri, desfășurat
la Ministerul Economiei.
Excluderea taxelor la
import în UE și nivelul de
protecție și suport acordat,
reprezintă beneficii majore
pentru industriași, care vor
economisi sume importante
de bani, odată cu intrarea în
vigoare a celor două Acorduri,
au explicat experții din cadrul
Ministerului Economiei. Mai
mult ca atât, aceste acorduri
permit intensificarea cooperării de producere și noi procese
de producere pe baza materiilor prime din Turcia și exportul ulterior în UE sau CSI.

Până la finele anului, în Moldova se vor deschide două incubatoare de afaceri noi - la Ocnița
și Cimișlia.
Potrivit agenției «INFOTAG», cu referință la Ministerul
Economiei, decizia de crearea a
acestora a fost luată de un grup
de lucru al ministerului la propunerea autorităților locale.
Criteriile pentru deschiderea
incubatoarelor de afaceri țin de
disponibilitatea unui edificiu proprietate publică, separat, cu spațiu de producere disponibil de cel
puțin 2000 mВІ, amplasat într-o
zonă cu acces ușor, cu existența
infrastructurii aferente clădirii
(conectarea obiectelor la sursa
de apă, la rețeaua de canalizare,
branșarea clădirilor la rețeaua de
gaze, instalarea sistemului de încălzire, etc.) precum și posibilitatea cofinanțării creării incubatorului din partea consiliilor locale

și a altor structuri interesate. La
moment, Ministerul Economiei
examinează corespunderea încăperilor propuse.
De asemenea, până la finele
lunii martie 2014, urmează a fi
deschis incubatorul de afaceri
din Ceadîr-Lunga, construcția
căruia a început în 2013, fiind
semnate acorduri de colaborare
cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici și Mijlocii (ODIMM).

de politici pentru programul de
suport sectorial «Stimularea
Economică în Zonele Rurale»,
pe parcursul anilor 2011-2013 au
fost create și date în exploatare 6
incubatoare de afaceri, la Soroca,
Rezina, Sângerei, Coșnița (Dubăsari), Leova și Ștefan-Vodă.
Numărul întreprinderilor incubate din cadrul incubatoarelor
active constituie în total 86 de
întreprinderi, care generează în
total 368 locuri de muncă. Dato-

Pentru anul 2014, în bugetul
de stat au fost prevăzute mijloace
financiare în mărime de 15 mil.
lei pentru crearea de incubatoare
de afaceri noi și dezvoltarea celor
existente, care ar asigura o parte
din infrastructura de susținere a
IMM-urilor.
Cu suportul Uniunii Europene prin intermediul Matricei

rită aportului Ministerului Economiei și ODIMM în Moldova a
fost constituită Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova
(RIAM).
«INFOTAG»
precizează:
Primul incubator de afaceri din
Moldova a fost creat în 2009, la
Soroca, cu suportul guvernului
Norvegiei.
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Moldova este înecată în gunoi
Moldova este în topul celor
mai poluate țări din Europa.
Obiceiul de a arunca gunoiul la
marginea satului sau pe malul apei
merge mână-n mână cu refuzul de
a accepta că salubrizarea este un
serviciu ce trebuie plătit. Oamenii
spun că așa au făcut mereu și că
n-a murit nimeni din asta. Dar uită
că acum o sută de ani, bunicii lor
nu spălau cu detergent și nu țineau
mâncarea în cutii de plastic.
Hectare întregi de pământ pline cu grămezi de gunoi, din care
vântul alege pungile de plastic și le
împrăștie pe ogoare, prin vii și livezi. Aproape nu e sat în Moldova
unde să nu vezi așa ceva.
Ultimele date arată că avem
circa 4000 de gunoiști neautorizate. Vinovații de încălcarea regulilor
de stocare a deșeurilor riscă doar
amenzi de la 2000 la 4000 de lei.
Uneori se lasă impresia că am dori
să fim exilați de pe teritoriul acesta.
Deși avem legi care obligă la păstrarea curățeniei, lumea noastră nu
le respectă, dar nici autoritățile nu
se prea grăbesc să o facă.
La ieșirea din satul Gidighici
de ambele părți ale carosabilului

organizațiilor neguvernamentale
de mediu „Ziua Pământului 2014”,
care au elaborat Cartea neagră de
mediu a orașului Chișinău.
„Suntem în gunoi, până la streșină. Soluționarea acestei probleme
trebuie să fie în sarcina tuturor ministerelor. Ori dacă această sarcină
nu o văd toate ministerele, Ministerul Mediului, de unul singur, nu
va reuși niciodată”, spune ministrul
Mediului, Gheorghe Șalaru.
Ministerul planifică pentru următorii 15 ani, să împartă Moldova
în 8 regiuni și să construiască în fiecare zonă câte o gunoiște.
Aceasta ar însemna că 1200
de gunoiști autorizate, care există
acum și cele câteva mii improvizate
de oameni, ar trebui să dispară.
Gheorghe Șalaru declară că
gunoiștile vor fi construite conform
zac mormane imense de gunoi, aici
găsești de toate, de la materiale de
construcție până la deșeuri menajere printre care pungi de plastic și
cutii de conserve.
Locuitorii strâng din umeri
și dau vina pe autorități, iar
autoritățile plasează responsabi-

litatea pe umerii agentului economic, proprietar al terenurilor de
pe o parte a carosabilului. Totuși,
primarul dă asigurări că în luna
martie cu forțe comune vor evacua
deșeurile.
Legislația în vigoare prevede amenzi de la 2000 la 4000
de lei pentru stocarea ilegală a
deșeurilor. Anul trecut s-au întocmit aproape 3700 de procese-verbale pe numele administrațiilor
publice locale, agenților economici și a persoanelor fizice care au
admis încălcarea regulilor de depozitare a gunoiului. Aceasta însă
nu rezolvă problema gunoiștilor
neautorizate.
Veronica Pleșca, Șefa Secției Inspectare Sol, Deșeuri Și Substanțe
Chimice, Inspectoratul Ecologic
De Stat declară că gunoiștile stihiinice rămân o problemă acută
în țara noastră până în prezent. Pe
parcursul anului 2013, în republică au fost depistate circa 4000 de
gunoiști neautorizate, 3180 dintre
care au fost lichidate.

Cea mai mare
gunoiște din Europa
se află la periferia
Chișinăului
1, 2 milioane tone de deșeuri solide au fost depozitate, din 2011 și
până în prezent, la cea mai mare gunoiște neautorizată din Europa, care
se află la periferia Chișinăului. Constatarea aparține un grup de specialiști de mediu, membri ai Coaliției

standardelor europene. Pentru
acest proiect îndrăzneț, ar fi nevoie de aproape 380 de milioane de
euro, bani pe care ministerul încă
nu-i are.
Totuși, pentru a elibera țara
de gunoi trebuie să devenim mai
conștiincioși, fiecare din noi: să nu
mai aruncăm resturile la întâmplare, să facem ordine acolo unde
trăim și să nu așteptăm să vină un
străin să facă curățenie în ograda
noastră.

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”
Dezvoltarea afacerilor
Elaborarea planurilor de afaceri (acreditaţi la programele IFAD şi
proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea
finanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi
identificarea 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

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
oficiul 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
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SUA oferă ajutor de tranziție
Moldovei
SUA va oferi Republicii
Moldova fonduri suplimentare pentru a sprijini eforturile țării în ceea ce privește
creșterea
competitivității.
Statele Unite vor suplini ajutorul cu încă 2,8 milioane de
dolari, adăugător la cele 4,7
milioane anunțate anterior
– în total 7,5 milioane de dolari pentru a ajuta Moldova
în perioada de tranziție. Despre aceasta a comunicat secretarul de stat al SUA, John
Kerry, la conferința comună
cu premierul Iurie Leancă, la

Washington, transmite IPN.
John Kerry a comunicat
jurnaliștilor că oficialii americani sunt mulțumiți de fap-

tul că Moldova continuă eforturile pentru semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană. „Suntem foarte
interesați în a-l ajuta pe primministrul Leancă în eforturile
sale de a continua inițiativele
anticorupție din țară. În timp
ce eram în Republica Moldova, am avut ocazia de a vizita
o fabrică de vin cu adevărat
remarcabilă, o construcție
subterană destul de spectaculoasă”, a subliniat oficialul.
John Kerry a adăugat
că viticultura este una dintre cele mai importante ramuri din punct de vedere al
exportului moldovenesc și

OPORTUNITĂȚI NOI DE FINANȚARE
A AGRICULTURII PERFORMATE
GRAȚIE PROGRAMULUI COMPACT
Din februarie, agricultorii din raioanele Anenii Noi, Cahul, Cantemir,
Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Leova, Nisporeni, Orhei, Strășeni,
Telenești și Ungheni,
UTA Găgăuzia precum și
localitățile
extraurbane
ale municipiului Chișinău
au acces la noi posibilități
de creditare, grație modificărilor operate la Programul de credite, implementat de către Fondul
Provocările
Mileniului
Moldova, cu suportul Statelor Unite.
Potrivit noilor prevederi, antreprenorii pot
solicita credite pentru
construcția sau procurarea serelor pentru legume, a echipamentului și/
sau a terenului aferent
acestor sere, procurarea
echipamentului nou de
irigare și a stațiilor meteo
noi necesare gospodări-

ilor agricole. Totodată,
creditele Compact mau
sunt acordate și pentru
înființarea plantațiilor de
fructe, pomușoare, struguri sau a pepinierelor de
copaci fructiferi, struguri
de masa și pomușoare.
Aceleași
modificări
stabilesc reducerea sumei
minime a creditului de la
20 000 USD pînă la 5 000
USD (sau echivalentul
în lei sau euro a acestor
sume). Suma maxima a
împrumuturilor Compact
rămîne neschimbată de
600 000 USD, iar termenul pentru care se oferă
creditele este de 3-7 ani.
În opinia specialiștilor
din domeniul agricol,
serele sunt un exemplu
extraordinar când rentabilitatea obținută la prelucrarea unei suprafețe
mici de teren permit unei
gospodării să genereze
profit și să se dezvolte.

O seră modernă permite
agricultorului să livreze
pe piață mai devreme
produse agricole autohtone, încasând venituri
mai mari și reducând necesitatea de importuri. În
scopul facilitării acestor
investiții, Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli pentru 2014
(FSPA), în cadrul măsurii
4 (stimularea investițiilor
pentru producerea legumelor pe teren protejat)
prevede un sprijin de
60% pentru investițiile în
sere cu suprafața terenului protejat de 300 metri
pătrați sau mai mare.
De asemenea, creditele Compact sunt de curând disponibile și pentru înființarea livezilor și
plantațiilor de struguri
de masă, iar pentru a
spori rentabilitatea lor,
din creditele Compact
pot fi finanțate sistemele
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SUA sunt impresionate de
perspectivele și capacitatea
de a extinde această piață.
„Există și provocări. Constat
cu regret că Rusia a făcut
presiuni asupra Republicii
Moldova pe fondul provocărilor din Ucraina. Este vorba
despre sursele lor de energie
și capacitatea de a efectua
schimburi comerciale. Dar
ne-am angajat ferm să susținem calea de dezvoltare
pe care cetățenii și Guvernul
Republicii Moldova au ales
să o urmeze”, a conchis secretarul de stat al SUA.

independență a Republicii
Moldova în edificarea instituțiilor funcționale și a
unei societăți pluraliste și
tolerante. „Astăzi suntem
pregătiți pentru lansarea
unui dialog strategic. Desigur, ne dorim să lansăm un
dialog strategic la nivel guvernamental, pentru a asigura activitatea grupurilor
de lucru pe diverse aspecte,
inclusiv în domeniul energetic. Republica Moldova
își dorește mult să construiască interconectarea energetică cu Uniunea Euro-

Prim-ministrul
Iurie
Leancă a mulțumit administrației SUA și poporului
american pentru sprijinul
generos oferit pe parcursul
celor aproape 23 de ani de

peană și sprijinul american
este esențial în acest sens.
Același lucru se referă și
la cooperarea în domeniul
securității», a spus Iurie
Leancă.

de irigare pentru aceste
vii, livezi și alte câmpuri
pe care crește producția
agricolă de valoare înaltă. Și pentru aceste tipuri
de plantații, statul prin
intermediul FSPA, oferă
subvenții care pot ajunge
pînă la 80 mii lei pe hectar
în cazul livezilor de măr și
păr cu densitatea de 3.100
pomi la hectar.
Ținînd cont de faptul
că tot mai mulți producători locali înființează
plantații multianuale intensive, afacerea cu puieți
și butași de viță de vie
pentru soiuri de masă este
una de perspectivă. În
acest context, Fondul Provocările Mileniului Moldova își exprimă speranța
că împrumuturile Compact și asistența tehnică
din partea Proiectului
Competitivitatea Agricolă
și Dezvoltarea Întreprinderilor
(www.aced.md)
vor genera mai multe afaceri în domeniul pepinierelor agricole.
Din momentul lansării
programului de creditare,
în 2011, cu ajutorul creditelor Compact au fost construite, reabilitate și utilate cu echipament modern
spații frigorifice pentru
păstrarea a 19 mii tone de
fructe și legume. Spațiile
frigorifice reprezintă mo-

delul clasic de sporire a
valorii adăugate a fructelor și legumelor. Dacă în
sezon prețul fructelor este
mic, la câteva săptămâni
după încheierea sezonului,
prețul crește și continuă
să crească până în sezonul
următor. Producătorii care
respectă tehnologia de
pre-răcire și păstrare pot
obține venituri mai mari
în comparație cu vînzările
directe în timpul recoltei.
Frigiderele, liniile de sortare, ambalare, prelucrare
a fructelor și legumelor,
precum și achiziția camioanelor termo și refrigeratoarelor pot fi în continuare finanțate din resursele
creditelor Compact.
Amintim că procurările din mijloacele creditelor
Compact sunt scutite de
TVA și taxele vamale. Beneficiarii pot apela la ajutorul Federației AGROinform în vederea elaborării planurilor de afacere.
Creditele
investiționale
Compact sunt acordate
pentru o perioadă de până
la 7 ani prin intermediul
băncilor comerciale: Banca Socială, Comerțbank,
Energbank, Mobiasbanca
– GSG, Moldindconbank,
Moldova
–
Agroindbank și Victoriabank.
(Informații: 022 85 22
92 www.mca.gov.md).
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REGULAMENT

privind modul de repartizare a mijloacelor fondului
de subvenționare a producătorilor agricoli în anul 2014
NOŢIUNI DE BAZĂ
În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
ACTIVITATE AGRICOLĂ – producţia, creşterea sau cultivarea
de produse agricole, inclusiv prelucrarea primară şi procesarea produselor agricole, mulsul, creşterea şi deţinerea de
animale, în scopuri agricole sau menţinere a terenurilor în
bune condiţii agricole şi de mediu;
CASĂ DE AMBALARE – unitate agricolă compusă dintr-un
frigider şi facilităţi adiţionale utilizate în complex sau separat la curăţarea, spălarea, sortarea şi ambalarea fructelor
şi legumelor în stare proaspătă;
INVESTIŢIE – valoarea, fără TVA, a bunurilor (activelor) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii
Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor
prevăzute pentru fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin
financiar din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament,
exceptînd valoarea grantului, parte componentă a investiţiei;
GRUP DE PRODUCĂTORI – orice persoană juridică cu excepţia organizaţiilor necomerciale, constituită din cel
puţin 5 producători agricoli al cărui scop principal este comercializarea în comun a produselor agricole ale membrilor
grupului;
SUBVENŢIE – ajutor bănesc nerambursabil şi neimpozabil
acordat din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru susţinerea investiţiilor efectuate de producătorii
agricoli care corespund criteriilor de eligibilitate;
TÂNĂR FERMIER – producător agricol, înregistrat nu mai
târziu de 1 noiembrie 2013, într-o localitate rurală, a cărei
fondator şi administrator unic sînt persoane fizice cu vârsta
între 18-35 ani la momentul depunerii cererii de solicitare a
sprijinului şi deţine studii, sau pregătire profesională (cursuri
de formare profesională de cel puţin 150 ore) în domeniul
agricol, veterinar şi/sau economic cu profil agricol.
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Secțiunea 1
DOCUMENTELE OBLIGATORII
PENTRU OBŢINEREA SUBVENŢIILOR
Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:
1) cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Cererea de acordare
a sprijinului financiar va conţine, în mod obligatoriu, numerele
cadastrale ale bunului/bunurilor imobile în/pe care se efectuează
investiţia sau, după caz, numărul şi data înregistrării în primărie
a contractelor de arendă, cu anexarea extrasului din registrul primăriei de evidenţă a contractelor de arendă;
2) copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
3) planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 3
ani, de la momentul depunerii cererii de acordare a subvenţiei, la
accesarea măsurilor de sprijin 6 şi 8 din prezentul Regulament;
4) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu
înstrăina sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, de a
nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de
timp specificate;
5) documentul care atestă pregătirea profesională în domeniul
ce vizează investiţia, sau în domeniul economic (copia de pe diplomele de studii, sau de pe ordinele de angajare pentru salariaţii
solicitantului), doar pentru producătorii agricoli – persoane juridice. Echivalentul documentelor enunţate pot fi şi certificatele de
calificare sau de absolvire a unui curs de formare, de minimum
150 ore, în domeniul agricol, veterinar şi/sau economic cu profil
agricol;
6) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este
membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr.257-XVI din 27
iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor
agricole şi agroalimentare, eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză;
7) copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de
gestiune pentru persoanele juridice, cu excepţia producătorilor
agricoli înfiinţaţi în anul 2014;

8) copia de pe acordul de reeşalonare a datoriilor, încheiat în
modul stabilit, în cazul existenţei datoriilor la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;
9) alte documente suplimentare aferente fiecărei măsuri de
sprijin.
Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 martie 2014
– 31 octombrie 2014 (Investiţiile efectuate după 31 octombrie
2014 vor fi pasibile de subvenţionare în limita fondului, reieşind
din destinaţiile mijloacelor acestuia, conform prevederilor Legii
bugetului de stat pentru anul următor.
Secțiunea a 2-a
MĂSURILE DE SPRIJIN
MĂSURA 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare, inclusiv de către asociaţiile de economii
şi împrumut
DOMENIUL DE ACŢIUNE. Sprijinul este acordat producătorilor
agricoli, care au obţinut credite, începând cu anul 2010, de la
băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de
economii şi împrumut, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova pentru achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii:
1) seminţe şi material săditor;
2) materie primă pentru întreprinderile de prelucrare primară,
procesare a produselor agricole amplasate în localităţi rurale;
3) îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de
protecţie a plantelor şi animalelor;
4) furaje;
5) lubrifianţi şi carburanţi;
6) energie electrică utilizată la irigare;
7) acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea riscurilor;
8) piese de schimb pentru tehnica agricolă şi utilajul care asigură procesul tehnologic al întreprinderii;
9) peliculă şi alte materiale, pentru construcţia/reconstrucţia
de sere, solarii şi tuneluri;
10) procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce
formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, conform necesităţilor de producţie;
11) procurarea utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, în scopul utilării şi renovării fermelor zootehnice;
12) procurarea animalelor;
13) procurarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor în
scopul dezvoltării infrastructurii post-recoltare şi prelucrare primară în localităţile rurale;
14) achitarea creditelor pentru destinaţiile prevăzute la subpunctele 1)- 13), accesate de la o altă instituţie financiară.
Mărimea sprijinului acordat se calculează, aplicînd formula:
S = rm : r × d,
unde:
S – suma subvenţiei, în lei;
rm – rata medie a dobânzii, care constituie 14%;
r – rata dobînzii conform contractului de credit;
d – suma dobânzii în lei, efectiv achitată în perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2014 pentru creditele accesate începînd cu anul 2010, pentru care este prezentată şi confirmarea
achitării creditului aferent acesteia.
Se stabileşte că pentru creditele agricole a căror termen de
rambursare începe după 1 noiembrie 2013, dar pentru care s-a
calculat şi achitat dobândă până la această dată, suma subvenţiei
se va calcula ţinînd cont de valoarea dobânzii achitate până la 1
noiembrie 2013, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2013.

Mărimea sprijinului acordat unui beneficiar nu poate fi mai
mare decît valoarea dobânzii calculate şi achitate din suma creditului rambursat în perioada respectivă şi nu va depăşi valoarea
de 100 mii lei pentru un producător agricol, cu excepţia creditelor
utilizate pentru dezvoltarea activităţilor legate de obţinerea producţiei agricole ecologice, pentru care mărimea maximă a subvenţiei nu va depăşi 200 mii lei pentru unul şi acelaşi producător
agricol.
Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:
1) copia de pe contractul de credit, inclusiv graficul de achitare;
2) copia de pe planul de afaceri pentru care a fost obţinut
creditul sau, după caz, confirmarea din partea băncii a nedepunerii din partea beneficiarului a planului respectiv la obţinerea
creditului;
3) copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea creditului
şi a dobînzilor în perioada de referinţă;
4) actele prevăzute la punctul 35 din prezentul Regulament,
pentru producătorii agricoli din cadrul sistemului de inspecţie şi
certificare a producţiei agroalimentare ecologice;
5) declaraţia pe propria răspundere privind utilizarea exclusivă a creditului în scopurile indicate la punctul 18 din prezentul
Regulament.
Creditele cu porţiune de grant nu sînt eligibile în cadrul prezentei măsuri, indiferent de sursa lor.
MĂSURA 2. Stimularea asigurării riscurilor
de producţie în agricultură
Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta măsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor
agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie
în agricultură, care pot fi produse în anul 2014, în conformitate cu
Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată
a riscurilor de producţie în agricultură şi în baza Listei riscurilor
pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2014 primele de asigurare
în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie şi Listei culturilor
agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor
agricoli pe anul 2014 primele de asigurare.
MĂSURA 3. Stimularea investiţiilor pentru
înfiinţarea plantaţiilor multianuale, inclusiv sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, defrişarea plantaţiilor multianuale
supuse casării şi promovarea producţiei
vitivinicole.
DOMENIUL DE ACŢIUNE. Sprijinul este acordat pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, de culturi nucifere (cu excepţia plantaţiilor de nuci de tip silvic, celor de aliniament, precum şi a fîşiilor de protecţie), de arbuşti fructiferi şi de căpşun,
plantaţiilor de culturi aromatice, cu soiuri înscrise în Catalogul
soiurilor de plante al Republicii Moldova, înfiinţate începînd cu
toamna anului 2013, conform actului de înfiinţare a plantaţiei,
şi în privinţa cărora nu au fost depuse, pînă la 1 noiembrie 2013,
cereri de obţinere a subvenţiei, pentru casarea şi defrişarea
plantaţiilor multianuale, efectuate începînd cu 1 ianuarie 2013,
casate în baza actelor legislative şi normative în vigoare, precum
şi pentru instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină, date în exploatare începînd cu
1 noiembrie 2013.

Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de
0,5 ha.
Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă
de cuantum, exprimat ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă,
după cum urmează:
1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un
hectar:
a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:
- de la 700 pînă la 1200 bucăţi – 10 mii lei per hectar;
- de la 1250 pînă la 1800 bucăţi – 15 mii lei per hectar;
- de la 1850 pînă la 2400 bucăţi – 30 mii lei per hectar;
- de la 2450 pînă la 3000 bucăţi – 50 mii lei per hectar;
- 3100 de bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi
cronaţi, inclusiv de tip „knip-baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ,
cu vigoare slabă (M-9), conform schemelor de plantare aprobate
prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, şi sistem de suport instalat – 80 mii lei per hectar;
Suprafaţa maximă pentru livezile de măr, eligibilă pentru
subvenţionare nu va depăşi 30 ha, înfiinţată de unul şi acelaşi
producător agricol;
b) pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, corn, precum şi păr, gutui, cu densitatea pomilor
la hectar:
- de la 400 pînă la 1000 bucăţi – 15 mii lei per hectar;
- 1001 bucăţi şi mai mult – 30 mii lei per hectar;
c) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi nucifere:
- livezi de nuc altoit, migdal şi alun – 17 mii de lei per hectar;
- plantaţii-mamă ramuri altoi de nuc – 50 mii lei per hectar;
d) pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz,
zmeur, agriş, cătină albă, aronia, mure şi căpşun – 50 mii de
lei per hectar.
2) pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie:
a) soiuri de struguri pentru masă – 25 mii lei per hectar;
b) soiuri de struguri pentru vin – 25 mii lei per hectar, cu
condiţia apartenenţei producătorului agricol la una din asociaţiile producătorilor de vinuri cu indicaţii geografice protejate şi
denumire de origine protejată, sau, după caz, să deţină contracte
de achiziţionare a strugurilor, încheiate cu întreprinderile vinicole
din regiunea geografică respectivă;
c) plantaţii-mamă altoi şi portaltoi, categoria biologică “bază”
– 50 mii lei per hectar;
3) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi aromatice:
a) trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;
b) levănţică, isop, jaleş şi origano – 3,0 mii lei per hectar.
4) pentru sistem antiîngheţ date în exploatare – 50 mii lei
per hectar;
5) pentru instalaţii antigrindină date în exploatare – 80 mii
lei per hectar;
6) pentru defrişarea plantaţiilor multianuale pomicole, nucifere şi viticole – 5 mii lei per hectar, dar în limita a cel mult 100 de
hectare per beneficiar.
Se permite subvenţionarea sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină achiziţionate începînd cu anul 2012, date în
exploatare începând cu 1 noiembrie 2013.
Producătorii agricoli pot beneficia de subvenţii majorate în
cazul înfiinţării plantaţiilor viticole:
1) compacte, care sînt înfiinţate de către un grup de producători, destinate obţinerii unei producţii omogene de struguri pentru
procesare şi export, cu suprafaţa de cel puţin 25,0 ha pe terenuri
plane şi 12,0 ha pe pante – 10,0 mii lei per hectar;
2) cu soiuri de viţă de vie solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri, a căror listă se aprobă prin
ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare – 2,5
mii lei per hectar;
3) cu material săditor de categorie biologică „certificat” – 2,5
mii lei per hectar;
4) destinate obţinerii producţiei de struguri ecologici – 5 mii
lei per hectar.
La înfiinţarea plantaţiilor pomicole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi căpşun, sprijinul financiar se majorează pentru
plantaţiile înfiinţate:
1) cu material săditor de categoria biologică înaltă „certificat”
şi starea fitosanitară „Virus Free” (V.F.) sau „Virus Tested” (V.T.),
precum şi a celor destinate obţinerii producţiei ecologice – 5 mii
lei per hectar;
2) în scopul obţinerii producţiei ecologice de culturi aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş) – 2 mii
lei per hectar.
Tinerii fermieri eligibili în cadrul prezentei măsuri beneficiază
de o majorare de 10% din mărimea subvenţiei acordate.
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Lista utilajului tehnologic şi a materialelor de construcţie care
sînt eligibile în cadrul prezentei măsuri de sprijin se aprobă prin
ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
Pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din valoarea
investiţiei eligibile.
MĂSURA 7. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic
al acestora

MĂSURA 4. Stimularea investiţiilor pentru
producerea legumelor pe teren protejat
(sere de iarnă, solarii, tuneluri)
DOMENIUL DE ACŢIUNE. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului modulelor de sere, echipamentului,
utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere,
solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor
de tip AGRYL, achiziţionate pe parcursul anilor 2013-2014, date
în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2013.
Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de
0,03 ha.
Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru
sere, solarii şi tuneluri a cărui grosime va constitui cel puţin 150
microni o dată la 3 ani pentru una şi aceiaşi suprafaţă.
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul modulelor de sere, echipamentului, utilajului,
materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii,
tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL, conform facturilor, după caz, invoice-urilor,
declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.) în proporţie de:
1) 75 % – pentru grupuri de producători;
2) 60% – pentru restul producătorilor agricoli, dar nu mai mult
de 5,0 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar.
Pentru suprafeţele de teren protejat, destinate obţinerii producţiei agricole ecologice, precum şi pentru suprafeţele de teren
protejat, înfiinţate de fermierii tineri mărimea subvenţiei se va majora cu 10% din valoarea investiţiei eligibile. Lista echipamentului,
utilajului, materialelor de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri
acceptate pentru sprijin financiar în cadrul acestei măsuri se aprobă
prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
MĂSURA 5. Stimularea investiţiilor pentru
procurarea tehnicii şi utilajului agricol,
precum echipamentului ce formează sisteme de irigare
DOMENIUL DE ACŢIUNE. Subvenţia este acordată pentru compensarea parţială a cheltuielilor aferente procurării tehnicii şi utilajului agricol nou, precum şi pentru sisteme de irigare noi.
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de: 1) 50% din cost pentru sistemele de
irigare;
2) 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 500000 lei
per unitate şi nu mai mult de 750 000 lei per beneficiar, pentru:
a) tractoare agricole pe roţi sau pe şenile, cu capacitatea motorului de cel puţin 150 CP (cai-putere);
b) cultivatoare combinate, multifuncţionale care, la o trecere,
efectuează cel puţin 4 operaţii concomitent, cu condiţia că adîncimea lucrărilor agricole să nu fie mai mică de 25 cm, conform
caracteristicilor tehnice;
c) semănători combinate (No-Till) care îndeplinesc, la o trecere, cel puţin 3 operaţii, precum ar fi discuitul, cultivatul, nivelatul
solului, erbicidarea, semănatul, introducerea îngrăşămintelor şi
tăvălugitul;
d) combinatoare cu subsolare (cizel);
e) maşini şi echipament tehnic împotriva îngheţului, altele
decît cele prevăzute la punctul 29 subpunctul 4) al prezentului
Regulament;
3) 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200000 lei
per beneficiar, pentru:
a) tractoare agricole pe roţi sau pe şenile cu capacitatea motorului de pînă la 150 CP (cai-putere);
b) combine pentru recoltarea cerealelor, porumbului, sfeclei
de zahăr, fructelor, strugurilor, mazării verzi;
c) secerătoare (heder) pentru recoltarea porumbului şi/sau a
florii-soarelui;
d) maşini de presat resturi vegetale în rulouri sau baloturi;
e) maşini pentru fărîmiţatul crengilor sau resturilor vegetale
(tocătoare);
f) agregate pentru lucrarea solului, care îndeplinesc concomitent 3-4 operaţii la o adîncime de circa 20 cm;
g) maşini de plantat şi/sau de recoltat cartoful;
h) stropitori pentru protecţia plantelor şi maşini de introducere
a îngrăşămintelor solubile şi lichide;

i) maşini de plantat răsad şi butaşi;
j) cultivatoare pentru lucrarea solului între butucii de vie şi
în livadă;
k) maşini pentru efectuarea operaţiunilor de taiere în uscat şi
în verde în plantaţiile pomiviticole, altoitul viţei de vie, utilajul
pentru îngrijirea pepinierei;
l) freze pentru vie şi livadă;
m) semănătoare de precizie;
n) cultivatoare pentru lucrarea solului între rînduri;
o) cultivatoare pentru cultivarea totală;
p) grape cu discuri;
r) pluguri reversibile;
s) platforme de recoltat în plantaţii multianuale;
t) staţii meteorologice.
Prin derogare de la prevederile punctului 51, sub incidenţa
prezentei măsuri, cad inclusiv tehnica şi utilajul agricol nou, precum şi sistemele de irigare, prevăzute la punctul 52 al prezentului
Regulament:
1) procurate prin intermediul Unităţii de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR, începînd
cu anul 2009, la suma achitată în perioada noiembrie 2013 – 31
octombrie 2014 sau, după caz, la suma avansului, achitată pînă la
1 noiembrie 2013, conform procesului-verbal de intenţii;
2) procurate în perioada 2011-2013 (inclusiv în rate), conform
facturilor fiscale/ invoce-lor, însă care nu au fost subvenţionate
din motivul neachitării integrale a costului, sau existenţei restanţelor faţă de bugetul public naţional, cu condiţia achitării tehnicii
şi utilajului agricol, după caz, stingerii datoriilor faţă de bugetul
public naţional pînă la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar;
3) procurate în perioada 2012-2014, în rate, cu anul producerii nu mai mic de 2012, din mijloacele financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de
stat în anii 2004-2009, prin intermediul ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, conform Hotărîrii Guvernului nr.355
din 31 mai 2012 „Cu privire la transmiterea în gestionare a
mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice”, la suma achitată în
perioada noiembrie 2013 – 31 octombrie 2014;
4) procurate cu anul producerii şi achiziţiei nu mai mic de
2012, în rate, prin intermediul companiilor de leasing, în baza
unui contract de leasing financiar.
a) reieşind din ratele leasingului achitate în perioada 1 noiembrie 2012 – 31 octombrie 2014;
b) exceptînd plăţile aferente leasingului (dobînda de leasing,
asigurarea bunului etc.).
MĂSURA 6. Stimularea investiţiilor pentru
utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
DOMENIUL DE ACŢIUNE. Subvenţia este acordată pentru
procurarea utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării
fermelor zootehnice, inclusiv construcţia/reconstrucţia fermelor
zootehnice de bovine.
Mărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achiziţionat începînd
cu anul 2013, iar pentru fermele zootehnice de bovine şi a materialelor de construcţie, inclusiv lucrări de proiectare, achiziţionate
după 1 noiembrie 2012, conform facturilor, după caz invoice-urilor
şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.), după cum urmează:
1) pentru fermele zootehnice de bovine – 60% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie conform devizelor de
cheltuieli, inclusiv proiectul tehnic, elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 5,0 mil.lei pentru unul
şi acelaşi beneficiar;
2) pentru fermele zootehnice de ovine – 50% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 5,0 mil.lei pentru unul şi
acelaşi beneficiar;
3) pentru fermele zootehnice de alte specii – 30% din costul
utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 5,0 mil.lei pentru unul
şi acelaşi beneficiar.
Pentru utilajul tehnologic destinat fermelor zootehnice de creştere
a prepeliţelor, valoarea subvenţiei se majorează cu 20%.

DOMENIUL DE ACŢIUNE. Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu categoria de bonitare nu mai mică
de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi), procurate de la fermele
de prăsilă, inclusiv din străinătate, începînd cu 1 ianuarie 2013,
cu condiţia că acestea nu au fost subvenţionate din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013.
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, dar nu mai mult
decît valoarea investiţiei, conform facturilor, după caz, invoice-urilor
şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport,
cheltuielilor vamale etc.) după cum urmează:
1) vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin
9000 kg de lapte pe lactaţie – 65 lei per kg;
2) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni
– 60 lei per kg;
3) vieri cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură) – 50 lei per kg;
4) scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură şi
birasiale) – 40 lei per kg;
5) berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6-20 luni – 100 lei per kg;
6) mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6-20 luni – 100 lei per kg;
7) iepuri de casă de reproducţie – 50 lei per kg;
8) mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 100 lei per
unitate;
9) forme parentale de pui cu vîrsta de o zi (rase grele, mixte,
uşoare) – 20 lei per unitate;
10) larve de peşte de 3 zile şi alevine de 10-15 zile – 30%
din costul lotului de cel puţin 100 000 bucăţi, puiet de peşte de
o vară şi puiet de peşte de un an – 30% din costul lotului de cel
puţin 100 kg.
În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor
agricoli pentru procurările unui efectiv de cel puţin:
1) 3 capete vaci/junci la fermele de bovine;
2) 5 capete scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
3) 10 oi/capre la fermele de ovine/caprine;
4) 8 iepuroaice la fermele de iepuri;
5) 10 mătci de albine la stupine;
6) 100 forme parentale de pui cu vîrsta de o zi.
Efectivul de masculi reproducători (vieri, berbeci/ţapi, iepuroi)
nu se limitează.
MĂSURA 8. Stimularea investiţiilor pentru
dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi
procesare
DOMENIUL DE ACŢIUNE. Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi,
procurate începînd cu anul 2012 şi date în exploatare începînd cu
1 noiembrie 2013, conform listei aprobate prin ordinul ministrului
agriculturii şi industriei alimentare, achitate integral şi instalate
la întreprinderile de prelucrare primară, procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de prelucrare primară, ambalare,
refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi
păstrare a laptelui, prelucrare primară/procesare, condiţionare,
depozitare şi ambalare a cerealelor şi oleaginoaselor, precum şi
la casele de ambalare şi frigidere.
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, conform facturilor, după caz invoiceurilor şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de
transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.), în proporţie de:
1) 50% din costul echipamentelor şi al utilajelor pentru frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, pentru case de ambalare, amplasate în localităţile rurale, inclusiv în extravilanul
oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale, dar nu mai mult de 4,5
mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar;
2) 40% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor
la întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor
şi legumelor, inclusiv cartofilor, cerealelor şi oleaginoaselor –
floarea soarelui şi soia, amplasate în orice localitate eligibilă,
cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale (oraşele, satele şi
comunele) din cadrul municipiului Chişinău, dar nu mai mult de
2,5 mil. lei, pentru unul şi acelaşi beneficiar;
3) 30% din costul echipamentelor tehnologice şi a utilajelor
pentru întreprinderile de prelucrare primară, ambalare, refigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare
a laptelui, amplaste în localităţi rurale, dar nu mai mult de 2,5
mil. lei, pentru unul şi acelaşi beneficiar;
4) 20% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor
la întreprinderile menţionate la subpunctele 1) – 3), amplasate
în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate, inclusiv
unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi
comunele) din cadrul municipiului Chişinău, dar nu mai mult de
1,5 mil.lei.
Pentru grupurile de producători, precum şi tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se
majorează cu 10% din valoarea investiţiei eligibile.
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MĂSURA 9. Stimularea consolidării terenurilor agricole
DOMENIUL DE ACŢIUNE. Sprijinul este acordat producătorilor
agricoli pentru compensarea parţială a costurilor ce ţin de autentificarea notarială a contractelor de înstrăinare a terenurilor
agricole (vînzare-cumpărare, schimb, donaţie), de taxa de stat
la autentificarea contractelor respective şi de înregistrare a contractelor date la oficiile cadastrale teritoriale, inclusiv a lucrărilor
cadastrale, în cazul comasărilor în vederea formării unui singur
bun imobil.
Sprijinul va fi acordat în cadrul prezentei măsuri producătorilor agricoli care au consolidat, începînd cu 1 noiembrie 2012,
cel puţin 3 parcele de teren, fiind adiacente una faţă de alta, prin
metoda vînzării-cumpărării, schimbului, donaţiei, inclusiv care
au efectuat comasarea a cel puţin 3 parcele de teren agricol, în
vederea formării unui singur bun imobil.
Subvenţia acordată în cazul prezentei măsuri constituie 50% din:
1) taxa de stat şi plata pentru serviciile notariale, la autentificarea notarială a contractelor de vînzare-cumpărare, schimb,
donaţie a terenurilor agricole, precum şi cheltuielile de înregistrare a contractelor menţionate, la oficiile cadastrale teritoriale,
dar nu mai mult de 400 lei pentru o tranzacţie cu o parcelă de
teren agricol;
2) costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării, în vederea formării unui singur bun imobil, dar nu mai mult de 500 lei per parcelă,
pentru un număr de cel mult 10 parcele şi nu mai mult de 300 lei
pentru un număr mai mare de 10 parcele comasate.
Suma totală a subvenţiei pe care o poate solicita un producător agricol în cadrul prezentei măsuri constituie 100 mii lei.
MĂSURA 10. Stimularea irigării terenurilor
agricole
DOMENIUL DE ACŢIUNE. Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate
la utilizarea resurselor energetice la pomparea apei pentru irigaţie (energie electrică, motorină şi benzină), după cum urmează:
1) 50% – din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice la pomparea apei din sistemele de irigare centralizată;
2) 80% – din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice la repomparea apei de două şi mai multe ori din
sistemul de irigare centralizată;
3) 0,5 lei pentru fiecare 1m3 de apă utilizată efectiv la irigaţie
prin sistemele de irigare, altele decît cele menţionate la subpunctele 1) şi 2) din prezentul punct, conform rapoartelor privind utilizarea apei, aprobate în modul stabilit de Agenţia “Apele
Moldovei”.

Recepţionarea dosarelor
Documentele pentru subvenţionare se depun la sediile
secţiilor/serviciilor a Agenţiei, din raza teritorială în care
s-a efectuat investiţia. Documentele pot fi depuse de orice altă persoană, cu anexarea documentelor ce confirmă
deţinerea împuternicirilor respective, conform legislaţiei
în vigoare.

LISTA
RISCURILOR PENTRU A CĂROR ASIGURARE
SE SUBVENŢIONEAZĂ, DIN FONDUL
DE SUBVENŢIONARE A PRODUCĂTORILOR AGRI
COLI PE ANUL 2014, PRIMELE DE ASIGURARE ÎN
FITOTEHNIE, HORTICULTURĂ, VITICULTURĂ ŞI
ZOOTEHNIE

1. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%).
2. Grindină.
3. Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.
4. Furtuni.
5. Inundaţii.
6. Pierea animalelor, păsărilor, familiilor de albine
din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire
excesivă, traume.
7. Sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor,
conform indicaţiilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

LISTA
CULTURILOR AGRICOLE ŞI A SPECIILOR DE
ANIMALE ŞI PĂSĂRI PENTRU A CĂROR ASIGU
RARE SE SUBVENŢIONEAZĂ,
DIN FONDUL DE SUBVENŢIONARE
A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI PE ANUL 2014,
PRIMELE DE ASIGURARE

1. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, porumbul, soia,
legumele şi tutunul – pentru roada anului 2014.
2. Grîul, orzul şi rapiţa de toamnă – pentru roada
anului 2015.
3. Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere
viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi
fructe).
4. Animalele, familiile de albine şi păsările.
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AIPA și-a deschis oficiu la Hîncești Leancă i-a cerut lui Bumacov
să elimine urgent
barierele administrative
la exportul vinurilor

Anul 2014 vine cu noutăți bune pentru producătorii agricoli care își desfășoară activitatea în
raza de acoperire a raioanelor Hâncești, Leova și
Cimișlia.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că la Hâncești a fost deschis
un oficiu nou, care va facilita accesul agricultorilor în obținerea ajutorului financiar nerambursabil din partea statului.
Amintim că până în 2014, raioanele Hâncești

și Cimișlia se deserveau la Secția Teritorială
Chișinău, iar Leova la Secția Teritorială Cahul.
În cadrul alocuțiunii susținute cu acest prilej, directorul AIPA, Petru Maleru a declarat că
măsura data vine să diminueze costul și timpul
alocat de către producătorii agricoli pentru a se
informa și a depune dosarul de subvenționare la
centrul de deservire.
Oficiul își are sediul în orașul Hâncești, str.
Mihalcea Hâncu, 126.

Moldovenii produc
mai multe legume în seră
În ultimii ani se observă o
dinamică pozitivă a producerii legumelor pe teren protejat,
suprafața acestora ajungând la
600 ha, producția de legume
fiind anul trecut mai mare cu
42,8% față de 2012, arată datele
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).
Anul trecut a fost produs
un volum de opt mii de tone
producție de legume obținută
de pe teren protejat, care acoperă 2,04% din consumul intern
de legume. În perioada rece a
anului legumele sunt aduse în
Republica Moldova din Belarus,
Ucraina, Turcia, Germania, Polonia sau România. Pentru investițiile efectuate la construcția serelor pentru producerea
legumelor pe teren protejat, se
acordă în acest an subvenții în
proporție de 75% pentru grupuri

de producători și 60% – pentru
restul producătorilor agricoli,
dar nu mai mult de 5 milioane lei
pentru unul și același beneficiar.
Reprezentantul MAIA, Vasile

Șarban, susține că autoritățile
vin cu politici coerente pentru a
susține acest sector și pentru a
ajusta legislația din domeniu la
standardele europene.

Prim-ministrul Iurie Leancă
i-a solicitat ministrului agriculturii să întreprindă măsuri pentru eliminarea barierelor interne administrative la exportul de
vinuri.
Uniunea Europeană a oferit
Republicii Moldova regim liber
la exportul de vinuri pe piața
comunitară (fără taxe și restricții cantitative), cu începere de
la 1 ianuarie 2014. Premierul
Iurie Leancă spune că producția moldovenească nu este însă
întotdeauna competitivă, în
multe cazuri din cauza barierelor administrative interne.
˝Dle ministru Bumacov, noi
încercăm să penetrăm și alte
piețe mai puțin tradiționale,
dar, în același timp, noi am
constatat atunci când am discutat și la Consiliul Economic, dar
și la întâlnirea cu vinificatorii
moldoveni, câteva probleme bariere administrative interne,
ce fac ca exporturile noastre
să fie mult mai scumpe și mai
puțin competitive. Iar așa cum
am stabilit noi, cuvântul „competitiv» trebuie să fie cel mai
important cuvânt-cheie pentru
săptămânile și lunile care ne
așteaptă.
Dumneavoastră știți foarte bine cât costă un certificat
de conformitate a producției
alcoolice. Am constatat, dle
ministru, până la discuția cu
vinificatorii, că costă în jur de
2.000 de lei. Asta în timp ce în

Uniunea Europeană un astfel
de certificat costă de la 12 la
20 de euro.
Deci, vă solicit în regim de
urgență, dle ministru, nu doar
să examinați, dar și să reduceți
aceste costuri cel puțin în jumă-

tate. Astfel încât atunci când în
mod special e vorba de unele
partide de testare a pieței, cum
a fost cazul pe care l-au invocat
vinificatorii, noi să putem să
stimulăm exportatorii noștri și
nu, prin aceste bariere existente, doar să le creăm probleme˝,
a declarat premierul Leancă.

Pentru conservarea și sporirea fertilității solurilor, vor fi cheltuiți 35 de milioane de lei
Pentru realizarea Programului
de conservare și sporire a fertilității
solurilor în Republica Moldova, în
perioada 2014-2016 urmează să
fie alocați 35 de milioane de lei. O
decizie în acest sens a fost luată de
Guvern, care a aprobat Planul de
acțiuni privind punerea în aplicare
a programului respectiv.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov,
a menționat că realizarea acestui

plan va asigura minimalizarea sau
chiar stoparea principalelor forme
de degradare a învelișului de sol,
va spori eficiența producției agricole și va îmbunătăți situația ecologică din Moldova.
Pentru
realizarea
Programului de conservare și sporire a
fertilității solurilor, în anii 2014
și 2015 vor fi cheltuiți câte 10 milioane de lei, iar în anul 2016 – 15
milioane de lei. Banii vor fi alocați

din bugetul de stat. În cadrul Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pe anii
2014-2016 urmează să fie creat un
sistem informațional al calității
solurilor și să fie actualizată baza
de date. De asemenea, autoritățile
planifică întreprinderea de măsuri
pentru conservarea și sporirea
fertilității solurilor pe o suprafață
de circa 100 de mii de hectare de
teren agricol.
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Opinii: Acordul de Asociere cu UE va scoate
concurența neloială de pe piața Republicii Moldova
Lipsa concurenţei libere în ţara noastră constituie un impediment
în dezvoltarea pieţei locale, notează ziarul Economist. Conform sursei,
acest fapt este recunoscut de experţi, dar situaţia nu poate fi schimbată
peste noapte, deoarece domeniul este prea complex. Totuşi, armonizarea
legislaţiei cu cea a UE în cadrul Acordului de asociere va schimba
substanţial starea de lucruri. Ceea ce înseamnă nu doar posibilităţi, dar
în primul rând un efort enorm pentru a realiza acest obiectiv.

În prezent, Republica Moldova
are un regim preferenţial de comerţ
cu UE, care este valabil până la 31
decembrie 2014. Ulterior urmează să
fie implementate norme care să intre
în concordanţă cu cele ale UE, în
ceea ce priveşte comerţul cu mărfuri,
servicii, forţa de muncă etc. Cu alte
cuvinte, atunci când doreşti să vii pe
o piaţă cu un produs sau un serviciu
trebuie să te conformezi cerinţelor
existente
pe
piaţa
respectivă.
Semnarea acordului de liber schimb
cu UE prevede liberalizarea graduală
pentru a putea pregăti piaţa noastră
pentru o deschidere totală.
Există o agendă foarte extinsă de armonizare a legislației naționale în mai
multe domenii, ceea ce presupune un șir
de reforme în toate sectoarele economice și acoperă toate grupurile de mărfuri
și servicii.
„Acordul de Liber Schimb, în afară
de avantajele pe care le vor avea exportatorii și importatorii, are și anumite riscuri în cazul în care nu ne vom îndeplini
tema pe acasă și nu ne vom racorda la
legislația UE în termenele stabilite. La
prima etapă vor fi doar beneficii, mai
ales pentru exportatori, care vor avea
acces pe piața comunitară și la rețelele internaționale de distribuție pentru
produse agricole și industriale în regim
facilitar. În timp ce prin crearea acestui cadru legal, bine pus la punct, vom
avea posibilitatea de a atrage mai mute
investiții”, ne spune Inga Ionesii, șef al
direcției generale politici comerciale de
la Ministerul Economiei.

Concurența - o verigă
importantă a Acordului
de Liber Schimb
Concurența este un fenomen ce creează reguli de joc, care permit consumatorilor să posede bunuri și servicii
calitative la un preț cât mai mic, precum
și mărește numărul agenților economici. În lupta aprigă pentru existență
mulți agenți economici recurg la măsuri
neoneste precum înțelegerile de cartel
dintre jucătorii pieței pentru a menți-

ne prețurile mari, difuzarea informației
eronate pentru atragerea clienților și altele, care sunt în defavoarea consumatorilor. Din această cauză trebuie să existe
reguli pe piață, care să nu permită limitarea concurenței și abuzurilor din partea agenților economici, acest lucru fiind
prevăzut în Acordul de Liber Schimb cu
Uniunea Europeană.
La capitolul concurență al Acordului de Liber Schimb sunt prevăzute
principiile de bază că părțile recunosc
importanța concurenței libere și nedenaturate în relațiile lor de comerț, sunt
fixate prevederi referitor la monopolurile de stat și întreprinderile publice și
fiecare parte se obligă să supună aceste
întreprinderi legilor cu privire la concurență. În plus, UE și Moldova au fixat înțelegerea să elimine distorsiunile
create de subvenționare care afectează
comerțul.

Consiliul Concurenței
nu poate rezolva singur
toate problemele
legate de încălcarea
concurenței
Şi Viorica Cărare, Preşedintele
Consiliului Concurenţei spune că
nu putem intra în UE fără un mediu
concurenţial normal, care reprezintă
garanţia îndeplinirii angajamentelor

Subvenționarea
imperfectă
Republica Moldova și UE s-au angajat să raporteze numărul, tipurile și
distribuția pe sectoare ale subvențiilor.
Regulile privind subvențiile vor fi aplicate tuturor sectoarelor liberalizate cu
excepția celui agricol și piscicol care
sunt, de fapt, susținute chiar de multe
țări membre ale Organizației Mondiale
a Comerțului.
Inga Ionesii spune că urmează să fie
revăzute schemele și practicile subvenționării, deoarece cele existente nu sunt
eficiente. „Se lucrează la elaborarea unui
nou mecanism de subvenționare în agricultură”, a menționat ea.
Adrian Lupușor, director executiv al
Expert-Grup, spune că dacă să comparăm ponderea subvențiilor, în UE aceasta este mult mai mare decât în Moldova.
„Totuși chiar și acești bani care se alocă
sunt distribuiți ineficient, deoarece în
multe țări principiul fundamental este
de a subvenționa rezultatele, pe când în
Moldova se subvenționează inputurile
și diferite echipamente, ceea ce creează
anumite distorsiuni, sau uneori chiar o
concurență neloială”, menționează Lupușor.

luate de Republica Moldova. „Atunci când
se vorbeşte despre concurență, mulţi
consideră că este legat doar de Consiliul
Concurenţei. Totuşi pentru asigurarea
spaţiului concurenţial normal trebuie
să-şi aducă aportul în egală măsură
mai mulţi actori precum Parlamentul,
Guvernul, autorităţile locale, mediul
de afaceri, societatea civilă şi nu în
ultimul rând Consiliul Concurenţei. De
exemplu, Parlamentul adoptată legi care
pot fi anticoncurenţiale, hotărârile de
Guvern pot conţine şi conţin prevederi
anticoncurențiale.
Chiar şi autorităţile publice locale pot
lua decizii anticoncurențiale. Consiliul
Concurenţei nu este atotputernic şi nu
poate interveni în toate situaţiile, în
cazul Guvernului şi al Parlamentului pot
fi prezentate doar recomandări. Astfel că
efortul trebuie să fie din partea tuturor

actorilor pentru a schimba situaţia
existentă”, menţionează Cărare.

Cele mai mari probleme
există pe piețele
reglementate
de autoritățile statului
„Se vorbește mult de liberalizarea
pieței interne și reglementarea principiului concurenței însă, cu regret, constat că piața petrolieră, cea a asigurărilor, farmaceutică, comunicațiilor, care
sunt cu probleme, au o reglementare
excesivă. Deci piețele care au regulatori
și sunt reglementate au cele mai mari
probleme concurențiale. În cazul dosarelor cu asiguratorii din orice capăt o
iei totul este reglementat. Împreună cu
regulatorii trebuie să depunem eforturi
pentru a liberaliza cu adevărat aceste
domenii și nu este problema că ele sunt
reglementate, dar faptul că ele sunt excesiv de reglementate și deseori nejustificat”, afirmă președinta Consiliului
Concurenței.
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Ce trebuie să știm la procurea și plantarea
cartofului de sămânță
Noțiunea de calitate la cartoful de sămânță are două aspecte principale: calitatea biologică și calitatea fizică.
Calitatea biologică înseamnă puritatea biologică a
soiului, capacitatea de încolțire, puterea de creștere, lipsa de
infecții, boli și vătămători. Calitatea biologică poate fi apreciată prin prezentarea actelor de
recunoaștere și determinată în
câmp în timpul vegetației sau în
laboratoare științifice, folosind
metode speciale ca ELISA-test.
Calitatea fizică se referă
la forma, culoarea, mărimea tuberculilor, prezența simptomelor de atac de boli și vătămători,
starea de turgescență, etc., și
poate fi ușor determinată și de
cumpărător. Ca regulă, dimensiunile fizice ale tuberculilor de
sămânță de categoriile E și A
sunt cuprinse între 35 și 55 mm.

Producerea cartofului de sămânță este un proces continuu
și se efectuează după scheme
speciale cu o durată de 8-9 ani.
Procesul de producere a materialului semincer începe cu devirozarea cartofului și crearea materialului inițial pentru multiplicare. De obicei, aceste lucrări se
efectuează în instituții, stațiuni
și laboratoare științifice.

CE TREBUIE SĂ ȘTIM
LA PROCUREA
CARTOFULUI
DE SĂMÂNȚĂ
Indiferent de sursa de aprovizionare cu cartof, cumpărătorul trebuie:
a) să se familiarizeze cu caracteristica soiurilor pe care le
dorește, pentru a-și realiza mai
eficient scopurile de producere
în localitatea dată;
b) să ia cunoștință de categoria biologică și indicii de calitate care-i corespund;

c) să studieze și să analizeze prețul, termenul de livrare,
condițiile de recoltare, păstrare
și ambalare.
Cartoful de sămânță se livrează numai fracționat, ambalat și este însoțit de următoarele documente:
• factura de livrare, în care
se indică soiul, categoria biologică, cantitatea și prețul;
• buletinul de calitate;
• autorizația de producător
(licența).
Aceste documente sunt foarte importante pentru cumpărător, mai ales în cazurile când în
cultură apar abateri de la indicii de calitate a materialului livrat. Conform noilor standarde
a Uniunii Europene, eticheta
care însoțește marfa trebuie să
conțină toată informația despre
calitatea produsului și date despre producător.

PREGĂTIREA
TUBERCULILOR
PENTRU PLANTARE
Pregătirea materialului săditor pentru plantare depinde de:
a) sursa și timpul de aprovizionare cu tuberculi seminceri;

b) faza de dezvoltare a lor și
scopul culturii (producerea cartofului timpuriu, sau cultivarea
în cultura a doua).
În dependența de aceste
condiții pregătirea tuberculilor
pentru plantare include următoarele procedee:
a) încălzirea sau încolțirea
normală;
c) înrădăcinarea;
d) secționarea;
e) călirea;
f) scoaterea lor din starea
de repaus în cazul culturii a
doua.

ÎNCOLȚIREA
Producerea cartofului timpuriu nu poate fi concepută
fără o încolțire prealabilă. Cu
30-40 de zile înainte de plantare, tuberculii se așează în 2-3
straturi în lădițe cu piciorușe
sau rafturi montate de obicei în
cere acoperite cu peliculă sau
sticlă. Lădițele se stivuiesc în
încăperi speciale luminoase și

calde, cu posibilități de reglare a temperaturii și ventilare a
aerului, fiind lăsate alei de 0,5
metri lățime pentru deplasarea
muncitorilor în timpul efectuării lucrărilor de întreținere.
Periodic, pentru a asigura
încolțirea uniformă, lădițele
se restivuiesc în așa fel, încât
cele din partea de sus să nimerească jos, și invers. Cantitatea
de tuberculi, necesară pentru
plantarea unui hectar, poate fi
încolțită într-un spațiu de 1620 m2 . În primele două săptămâni, în încăpere se asigură o
temperatură de 16-18°C, pentru a stimula începutul încolțirii uniforme pe toată suprafața
tuberculului
Umiditatea aerului se întreține la nivelul de 85%, care
poate fi asigurată prin stropirea
podelelor, uneori și a tuberculilor, cu apă. La apariția în masă
a colților de 3-5 mm lungime
(figura 7), temperatura se scade până la 10-12°C. Spre sfârșitul perioadei de încolțire, colții
au o lungime de 1-1,5 cm, sunt
groși, de culoare violacee cu
puncte albe la bază, din care se
vor dezvolta rapid rădăcinile, și
sunt destul de rezistenți la rupere (figura 7). Cu 5-7 zile până
la plantare temperatura poate fi
scăzută până la 7-8 °C. Pregătit
astfel, cartoful poate fi plantat
în mod mecanizat.
Dacă spațiile pentru încolțire sunt insuficiente sau lipsesc,
iar cantitățile de cartof de sămânță sunt mari, atunci încolțirea sau, mai bine zis, provocarea la încolțire, se face direct în
depozitele de păstrare. Cu 10-12
zile înainte de plantare, temperatura se ridică treptat până la
12-14°C. în acest caz, pe suprafața tuberculilor din muguri vor
apărea colți de 2-3 mm.

ÎNRĂDĂCINAREA
O recoltă și mai timpurie
se poate obține prin plantarea

cu tuberculi înrădăcinați. înrădăcinarea se face cu 7-10 zile
înainte de plantare. În lăzi sau
coșuri se pune un strat de 5 cm
de turbă, mraniță sau rumeguș
de lemn, urmat de un strat de
tuberculi.
Materialul în care se înrădăcinează cartoful se stropește în prealabil cu o soluție formată din 60 g de superfosfat
și 30 g de sare de potasiu la
10 l de apă. Temperatura aerului în încăpere se menține
la 7-8°C. Amestecul de sol se
menține și el în stare umedă.
Plantarea acestor tuberculi se
efectuează manual, ei reprezentând un boț de rădăcini
cu amestec de substrat. După
plantare, tuberculii se acoperă imediat cu un strat puhav
și umed de sol, pentru a evita
uscarea rădăcinilor. Metoda
este pe larg folosită la cultivarea cartofului extratimpuriu
în sere acoperite cu peliculă
sau alte spații protejate.

CĂLIREA
Aproximativ cu o săptămână înainte de plantare, în
încăperile de pregătire a cartofului pentru plantare se reduce treptat temperatura până la
7-10°C, pentru a căli tuberculii.

Această lucrare se face mai ales
la tuberculii bine încolțiți și
înrădăcinați, în scopul evitării
stresurilor care pot avea loc la
plantarea cartofilor din cauza
diferenței temperaturii tuberculilor și solului.

PLANTAREA
Plantarea cartofului finalizează lucrările de baza de pregătire a producțiilor mari și calitative de cartof, și, în același
timp, creează condiții necesare de creștere și dezvoltare a
plantelor în câmp. De calitatea
lucrărilor efectuate în timpul
plantării depinde volumul și
calitate producției.
La plantare cartofului se urmăresc următoarele scopuri:
a) asigurarea unei plantări
uniforme și de calitate cu rânduri drepte;
b) respectarea distanței,
normei și adâncimii de plantare;
c) crearea condițiilor cât mai
favorabile răsăririi și creșteri
plantelor;
d) efectuarea în termeni cât
mai timpurii, pe o durată de
timp scurtă, fără tărăgănare;
e) reducerea costurilor.
Petru ILIEV
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Lecția României - vândută la hectar,
la prețuri de 10 ori mai mici
decât în Occident
România a devenit țara europeană cu cea mai mare suprafață agricolă deținută de străini: peste trei milioane
de hectare. Aceasta, în condițiile în care hectarul de teren agricol se vinde la cel mai mic preț din Europa:
3.000 de euro, de unsprezece ori mai ieftin ca în Olanda.
Pământul este, la ora actuală,
cea mai importantă resursă naturală. La nivel mondial, prețul
cerealelor continuă să crească,
iar alimentele sunt din ce în ce
mai scumpe. Agricultura a devenit cu atât mai importantă, cu
cât specialiștii avertizează că, pe
viitor, ne-am putea confrunta cu
o criză alimentară. În prezent,
aproape un miliard de oameni
suferă de foame, conform Organizației Națiunilor Unite.
„Terenul, la ora actuală, este
o investiție mai sigură decât
investiția în aur”, spune fostul
ministru al Agriculturii Stelian
Fuia.
România deține a șasea
suprafață agricolă ca mărime
din Uniunea Europeană. Are
peste 13,2 milioane de hectare de teren agricol, din care
8,3 milioane reprezintă teren
arabil. Această resursă strategică este însă vândută pe nimic străinilor.
„Ne ducem undeva la 1,4-1,6
milioane de hectare vândute la
această dată”, spune fostul ministru al Agriculturii Valeriu
Tabără.
„Trebuie să luăm în calcul și
cele aproximativ 2 milioane de
hectare de teren care este luat
în arendă de către investitorii
străini (…) Putem spune că sunt
vândute și alea. Ceea ce înseamnă cam 30% din suprafața arabilă a României”, spune Laurențiu
Baciu, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din
România.
În România, hectarul
de teren arabil se vinde, în
medie, cu 3.000 de euro. În
Olanda, aceeași suprafață costă
40.000 de euro. Cu mult pământ, ieftin și roditor, România
a devenit țara europeană cu cea
mai mare suprafață agricolă deținută de străini: peste 3 milioane de hectare.

Valeriu Tabără:
„Nicio țară din Europa
nu are vândut către
străini mai mult
de câteva procente”
„Ceea ce este enorm! Repet,
nicio țară, deci nicio țară din Europa nu are vândut către străini
mai mult de câteva procente!”,
spune Valeriu Tabără.
„Aici statul trebuie sa fie

foarte atent! Să nu transformăm
pamântul, sau pădurile, acastă
bogăție națională enormă, în capricii pentru cămătari!”, avertizează Sorin Dogaru.
De la 1 ianuarie 2014, România le-a acordat cetățenilor
străini dreptul să cumpere, direct, terenuri agricole. Măsura
este prevăzută în tratatul de
aderare la Uniunea Europeană. Înainte de această dată,
străinii puteau să facă achiziții
doar dacă înființau o firmă românească. Cu restricțiile eliminate, teoretic, achizițiile de
terenuri vor crește. Iar fără un
control strict din partea statului riscurile sunt uriașe.
„Pericolul ar fi într-adevăr
specula asta de terenuri. Terenul o să stea la soare, nu o
să îl lucrăm, îl cumpără unii,
așteaptă să îi crească prețul să
îl vândă mai târziu”, spune Sorin Dogaru.
„În zece ani pământul românesc va ajunge la 15-.20.000 de
euro hectarul, da? În ce bancă
poți să depui bani, să câștigi atâția bani decât în pământ?”, crede Valeriu Tabără.
Străinii care au cumpărat
terenuri agricole sunt cetățeni
europeni și arabi, dar și fonduri
de investiții cu afaceri de sute de
milioane de euro.
„De ce se sperie lumea, zice

domne vine străinul să cumpere terenul. Indiferent cine cumpără, tot românul îl lucrează la
sfârșit,” crede Jihad El Khalil,
fermier libanez.
„Vedeți dumneavoastră, e
sloganul ăla că nu pleacă cu pământul. Dar pleacă cu ce se obține pe pământ și este suficient”,
spune Laurențiu Baciu.
Țăranii care și-au vândut
pământurile sunt, în general,
bătrâni. Au renunțat la singura
lor avere pentru că nu mai aveau
puterea să muncească.
„Este foarte ușor să aruncăm
cu piatra să acuzăm străinii că
vin și ne cumpără terenul, dar
noi îl vindem!”, spune Stelian
Fuia.
În unele regiuni ale țării, investitorii străini au ajuns să
dețină mai mult pământ decât românii
“Banatul, de exemplu, eu nu
știu, am auzit, peste 50% este
cumpărat de străini. Ei, străini, firme românești, cu patroni
străini”, spune Jihad El Khalid.
„Sunt multe terenuri agricole disponibile, la costuri
mici, sunt posibilități de a face
producție pe care nu le mai
avem în țările noastre”, explică Francesco Scalia, membru
al comisiei de agricultură din
Senatul Italiei.

Riscul speculei
Marea problemă rămâne
achiziția de pământuri în scop
speculativ: concret, există riscul ca terenurile să fie cumpărate doar pentru a fi vândute
la suprapreț, fără a fi cultivate. Anul trecut, economia
a crescut cu 3,5%, iar principalul motor de creștere a fost
agricultura. România a ocupat
locul unu în Europa la producția de floarea soarelui și locul
doi la producția de porumb.
Recolta bogată a adus încasări
la bugetul de stat de peste 18,5
miliarde de euro. Astfel, speculațiile cu terenuri pot reduce
potențialul agricol al țării.
„Capacitatea României de
a produce este undeva la 4050 de miliarde de euro. Deci
aici este marea problemă (…)
Agricultura, prin potențialul,
ei poate să fie o contribuabilă
extrem de importantă la progres și la ceea ce înseamnă
creșterea economică”, potrivit
lui Valeriu Tabără.
Fără producții agricole, mediul rural, unde trăiește aproape
jumătate din populația țării, s-ar
putea confrunta cu probleme
sociale grave, spun specialiștii.
„Luarea oamenilor și transferul lor spre zonele urbane,
mărirea unor presiuni spre zone

urbane, sălbăticirea anumitor
zone,” arată Valeriu Tabără.
Valeriu Tabără a fost ministru al Agriculturii în perioada
septembrie 2010- februarie
2012. În prezent, deține funcția de vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole.Tabără
susține că a făcut demersuri
la Uniunea Europeană ca România să amâne cu șase ani
măsura de liberalizare a pieței
funciare, până în anul 2020.
Tabără susține că demersul
său nu s-a concretizat din
cauza miniștrilor care l-au
succedat.
„Păi nu au dus mai departe
acțiunea cel care a venit după
mine. Eu zic că inclusiv Fuia a
încetinit și început a avut niște reacții de nu știu ce tip după
care i-a văzut că ar da bine dacă
ar spune facem, dar nu a făcut
nimic”, povestește el.
Succesorul lui Valeriu Tabără la conducerea ministerului agriculturii a fost Stelian
Fuia. Fuia a condus ministerul
agriculturii în anul 2012, timp
de cinci luni. În prezent, lucrează peste 1.000 de hectare de teren agricol în județul Călărași.
Stelian Fuia îl contrazice însă pe
Valeriu Tabără.
„Niciun document de lucru
nu a fost antamat cu Comisia Europeană. Eu am trimis
un document către ministrul
fondurilor europene, domnul
Orban, pentru a studia astfel
de opțiuni. Răspunsul a fost
foarte clar, nu putem să intrăm
pe procedura de infrigement”,
explică el.
În timp ce foștii miniștri își
pasează responsabilitățile, marii
fermieri sunt îngrijorați. Sorin
Dogaru conduce divizia de agricultură a Interagro, cel mai puternic grup agro-industrial din
România. Consorțiul condus de
magnatul Ioan Niculae administrează o suprafață de 50.000 de
hectare. Sorin Dogaru susține că
achizițiile în scop speculativ cresc
artificial prețurile pământurilor.
„În cazul în care există străini care cumpără terenuri în
scopuri imobiliare aici trebuie
să se intervină foarte clar. Vrei
să cumperi teren imobiliar, nicio problemă, te impozitez în
așa fel încât să îți piară cheful
de imobiliare cu principalul
mijloc de producție al țării”,
spune el.
Financiarul.ro
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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
să vinzi produsul
la un preţ convenabil,

decât să produci

Cum să facem
alegerea corectă?

 Abonamente AgraVista A, B, C

Publicitate banner
promovarea companiilor şi produselor/serviciilor acestora prin plasarea bannerelor promoţionale pe site-tul www.agravista.md.
Pentru detalii privind oferta de abonamente AgraVista 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!

Abonament B



Abonament C

Publicitate AgraVista buletin
plasarea în buletinul AgraVista a unui articol
promoţional despre companie/produsele sale, ofertelor companiei sau a publicităţii.

Abonament A





Publicitate AgraVista buletin
1 pagină
210x297 mm

1/2 pagină
210x148,5
mm

2 pagină

30

25

3 pagină

25

20

4 pagină

20

15

color

30

20

15

alb-negru

20

15

10

Abonamente AgraVista

NOI VĂ PROPUNEM:
Abonamente AgraVista on-line
www.agravista.md este unicul portal informaţional 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 dimineaţa 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 produse agricole.
abonaţii portalului au posibilitatea să-şi găsească
parteneri comerciali, realizând contracte de lungă
durată, să acceseze ofertele comerciale din Moldova, CSI, Europa, cât şi să-şi plaseze ofertele comerciale proprii.
cu ajutorul nostru sunt efectuate peste 500 tranzacţii anual, zilnic portalul este accesat de peste
500 utilizatori.



▪
▪

▪ Preţuri săptămânale angro pentru
58 fructe şi legume (Moldova,
Rusia, Polonia, Ucraina)
▪ Preţuri producători pentru fructe, legume şi cereale
▪ Preţuri mondiale cereale
▪ Monitorizare lunară a pieţei legumelor şi fructelor
▪ Studii lunare pe produse
▪ Analize statistice trimestriale exportimport (legume, fructe, cereale)
▪ Analize anuale ale sectorului cerealier
▪ Buletin financiar-legislativ
▪ Idei de afaceri
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului
Agromediainform în format electronic
▪ Livrarea buletinului lunar AgraVista
în format electronic cu informaţia
cuprinsă în abonamentele A şi B
▪ Plasarea cererilor şi ofertelor proprii
pe www.agravista.md
▪ Valabilitate a ofertelor timp de 12
luni
▪ Promovarea ofertelor în ziarul Agromediainform
▪ Promovarea ofertelor pentru export.
Traducerea cererilor şi ofertelor
în limbile engleză şi rusă şi plasarea lor pe site-uri străine
▪ Cele mai recente oferte comerciale
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului
Agromediainform în format electronic
▪ Plasarea lunară a unui articol promoţional despre companie şi
produsele sale
▪ 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

Articol
promoţional
Publicitate
3 luni – 60
6 luni – 96
12 luni – 144

▪
▪

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

Plasarea ofertelor in buletin (listelor de
preţuri)
▪

3 luni – 45
6 luni – 72
12 luni – 99



1/4 pagină
105x148,5 mm

3 luni

6 luni

12 luni

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

▪
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.

▪
▪
▪
▪
▪

Preţurile, includ TVA şi sunt specificate 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 afişat la fiecare 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.

CERERI ŞI OFERTE
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Cereri și oferte – perioada 14 - 27 februarie 2014 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume produs

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

Seminţe de
cereale

Vând seminţe de orz de
primăvară, soiul GHETMAN, prima reproducţie

15 tone

Fălești, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion,
Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066

Seminţe de
cereale

Vând seminţe de vica

10 tone

Fălești, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion,
Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066

PRODUSE CEREALIERE

Floarea-soarelui
Floarea-soarelui
Floarea-soarelui

Vând grâu alimentar,
conţinutul de gluten-23%
Vând floarea soarelui de
calitate înaltă
Vând floarea soarelui,
calitate bună
Vând floarea soarelui de
calitate înaltă

Floarea-soarelui

Vând floarea soarelui de
calitate înaltă

Grâu

500 tone
400 tone
80 tone
50 tone
250 tone

Vând porumb pentru
furaj
Comercializăm boabe
de porumb în condiţii
de bază, se păstrează
la elevatorul din RediuMare

Porumb

Porumb

400 tone

200 tone

Porumb

Vând porumb pentru
furaj

70 tone

Porumb

Vând porumb furajer

100 tone

Porumb

Vând porumb pentru
furaj, procentul de umiditate minim

100 tone

Fălești, s. Putinești, Director: Antoci Valerii, Telefon mobil: 69339397
Fălești, s. Putinești, Director: Antoci Valerii, Telefon mobil: 69339397
Fălești, s. Sărata Veche, Director: Rarancian Nina,
Telefon: (259) 94275, Telefon mobil: 069128189
Fălești, s. Navirnet, Director: Semeniuc Lidia, Telefon mobil: 069194851
Fălești, s. Călugăr, Director: Antonciuc
Vasile,Telefon:(259) 79400, Telefon mobil:
069323320
Fălești, s. Putinești, Director: Antoci Valerii, Telefon mobil: 69339397
Edineţ, s. Cepeleuţi, Telefon: (246) 64343, Telefon
mobil: 069152075
Fălești, s. Sărata Veche, Director: Rarancian Nina,Telefon:(259) 94275, Telefon mobil:
069128189
Fălești, s. Chetriș, Telefon mobil: 069233509,
069553653, Email:jornyayon@mail.md
Fălești, s. Navîrneţ, Director: Semeniuc Lidia, Telefon mobil: 069194851

ECHIPAMENTE AGRICOLE
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole

Vând tractorul MTZ-80,
starea tehnică foarte
bună
Mașină de stropit cu
presiune pe cărucior
VS-30T
Combina SC-5 în stare
bună

o unitate

Fălești, s. Călugăr, Director: Antonciuc Vasile,
Telefon: (259) 79400, Telefon mobil: 069323320

o unitate

Ungheni, s. Sculeni, manager: Bernic Vladimir,
Telefon: (236) 63206, (236) 63290

o unitate

TVS-3 în stare bună

o unitate

Încărcător cereale PZ-30
in stare buna
Vând tractorul T-15oK,
starea tehnica buna, este
in lucru.

1 unitate
o unitate

Ungheni, s. Măcărești, Telefon: (236) 45589, Telefon mobil: 079405669
Ungheni, s. Măcărești, Telefon: (236) 45589, Telefon mobil: 079405669
Ungheni, s. Măcărești, Telefon: (236) 45589, Telefon mobil: 079405669
Falesti, s. Calugar, Director: Antonciuc Vasile,
Telefon: (259) 79400,Telefon mobil: 069323320

SEMINŢE DE CEREALE
Seminţe de
cereale
Seminţe de
cereale
Seminţe de
cereale
Seminţe de
cereale

Vând seminţe de ovăs,
soiul Scacun, prima reproducţie
Vând seminţe de orz de
primăvară, soiul DOSTOINII, prima reproducţie
Vând seminţe de orz de
primăvara, soiul ENEI,
prima reproducţie
Vând seminţe de orz de
primăvară, soiul COMANDOR, prima reproducţie

10 tone

Fălești, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion,
Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066

20 tone

Fălești, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion,
Telefon:(259) 23195, Telefon mobil: 078011066

20 tone

Fălești, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion,
Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066

10 tone

Fălești, str. Pieţei 7, Director: Turtureanu Ion,
Telefon: (259) 23195, Telefon mobil: 078011066

PRODUSE APICOLE
Produse apicole
Produse apicole
Produse apicole

Vând miere de albină,
polifloră
Vând miere de albină,
poliflora, de calitate
înaltă
Vând miere de albină,
polifloră, de calitate bună

2 tone

Falesti, s. Zubca, Conducator: Stoian Tudor, Telefon: (259) 94274

1.5 tone

Falesti, str. Baltului 1, Director: Batarovschi
Vladimir,Telefon: (259) 22601

700 kg

Fălești, s. Obreja Veche, Administrator: Pinzescu
Ion, Telefon: (259) 65924

NUTREŢURI
Nutreţuri grosiere

Paie balotate

Fîn și senaj

Fîn de lucerna balotat

20000 bucăţi

Fân și senaj
Fân și senaj

Vând ovăs balotat de
Vând lucernă balotată

1000 bucata
500 bucăţi

3 tone

Ungheni, s. Buzduganii de Jos, Telefon: (236)
50231,Telefon mobil: 069225662
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Vladei Ion, Telefon: (236) 23923, (236) 75341, Telefon mobil: 079207222
Glodeni, s. Dușmani, Telefon: (249) 74263
Glodeni, s. Dușmani, Telefon: (249) 74263,

CERERI
Nume produs

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

Produse
apicole

Cumpăr stupi cu albine

20 bucăţi

Glodeni, s. Dușmani, Telefon: (249) 74605

Coacăză

Cumpăr butași de
coacăză neagră

200 bucăţi

Glodeni, s. Hîjdieni, Telefon: (249) 56518

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?

Vând mașină
hidraulică
de brichetat.

4. Alte sugestii.
AVEM GRIJĂ DE TOŢI, APRECIEM PE FIECARE


Produse de uz fitosanitar
(insecticide, erbicide, fungicide, adjuvanţi
şi tratanţi pentru seminţe) de calitate

Abordarea individuală
a clienţilor
 Asistenţă în agronomie
 Politică flexibilă de preţuri


ANGAJĂM MANAGERI AGRONOMI.
INVITĂM SPRE COLABORARE COMPANII DE DISTRIBUŢIE

Tel.: 060292025

Adresa: str. Tighina 49/3, of. 41, MD-2001,
mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel./fax: 0 22 273590; 069940046
e-mail: oberegagro@gmail.com

Nume/prenume:
Telefon:
Ocupația:
Vârsta:
Cele mai bune răspunsuri vor fi premiate.
Locul I –aparat foto
Locul II – tabletă
Locul III - telefon mobil.
Rugăm să expediați chestionarul pe adresa redacției:
or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 123 V, MD-2004
Ziarul Agromediainform
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DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
şi nu ştiţi în ce domeniu să investiţi?
DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

Abonaţi-Vă la ziarul AGROMEDIAINFORM
şi Veţi primi:

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
Toate acestea la un preţ
rezonabil de numai

132 de lei
pentru abonament anual

 creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
 îngrijirea livezilor şi viilor,
 creşterea animalelor,
 idei de afaceri profitabile argumentate economic.

Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM
pot fi perfectate în toate oficiile poştale.
Index de abonare: PM

21948

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)

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

 Cositoare cu rotor
 Cositoare plată
 Burghiu de săpat gropi
 Remorcă simplă sau basculabilă
 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

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

