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Scumpirile din ultimul timp afectează
tot mai mult agricultorii
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Mulţi vizitatori - puţini cumpărători
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Federaţia Naţională a
Fermierilor din Moldova,
Uniunea republicană a
Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli „UniAgroProtect”
și Federaţia Naţională a
Agricultorilor din Moldova
„AGROinform” au semnat o
scrisoare către prim-ministrul
Iurie Leancă în care își exprimă
îngrijorarea cu privire la
scumpirea carburanţilor.
Organizaţiile de fermieri consideră
că majorările operate nu sunt justificate
și denotă o lipsă totală de transparenţă
pe piaţa produselor petroliere. Mai mult,
pentru a evita anumite acţiuni de protest
din partea agricultorilor, semnatarii au
solicitat să fie organizată de urgenţă o
întrevedere cu șeful Executivului.
„Pe parcursul unei luni, preţul la motorină s-a majorat cu un leu per litru.
Reieșind din volumul de motorină, folosită în scopuri agricole, fermierii au pierdut aproximativ 200 mil. lei”, se menţionează în scrisoarea adresată premierului.
Totodată, autorii au făcut referinţă
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Martie - început de sezon apicol activ

12
Cum a ajuns China cel mai mare
producător de carne de porc din lume

la modificările legislative propuse anterior, care nu au fost promovate deocamdată de Guvern. Printre aceste modificări se numără aplicarea unei noi
metodologii de apreciere a preţurilor la
produsele petroliere importate, precum
și acordarea dreptului pentru producătorii agricoli să importe direct motorină
în scopuri agricole.
„Cu părere de rău, proiectul de lege
nu a fost aprobat de Guvern, fapt ce relevă existenţa unor interese meschine
din partea unui grup de importatori ai
produselor petroliere, probabil în relaţii
strâns legate cu unii demnitari de stat”,

se mai spune în scrisoarea fermierilor.
De la începutul anului curent preţurile la carburanţi s-au majorat de două
ori - în ianuarie şi în martie. Ultima majorare a fost afişată pe data de 9 martie
când benzina s-a scumpit cu 70 de bani,
iar motorina - cu 50 bani. Astfel, benzina A95 se vinde în prezent la preţul de
18,46-18,47 lei pentru un litru, iar motorina cu 17,67 - 17,69 lei pentru un litru.
În luna ianuarie, carburanţii s-au scumpit cu 50 de bani pentru un litru. Importatorii de carburanţi şi-au justificat majorările prin deprecierea leului faţă de euro
şi dolarul SUA.

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
Cantemir (273) 2 28 53

Făleşti

(259) 2 29 51

Nisporeni (264) 2 38 57

Râşcani

Drochia

(252) 2 70 32

Glodeni

(249) 2 40 69

Orhei

Ungheni (236) 2 34 55

Edineţ

(246) 2 43 84

Hânceşti (269) 2 34 08

(235) 2 49 55

Peresecina (235) 47 2 67

Cahul

(256) 2 45 84

(299) 2 14 13
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Prețul porumbului în regiune
După recolta bogată de porumb obţinută în regiune în anul 2013, experţii
se așteptau ca vor rămâne cantităţi mari
pentru comercializare și în sezonul de
primăvară-vară 2014.
În Republica Moldova firmele exportatoare au început sezonul de marketing
2013-2014 cu preţuri la porumb de 1700
lei/tona (în zona de nord a republicii), la
condiţii de baza CPT elevatoare. La moment, firmele mai mici intermediare propun în aceleași condiţii un preţ la porumb
până la 2100 lei/tona, iar exportatorii mai
mari sunt gata să ofere pentru volume
mari de producţie până la 2300 lei/tona,
TVA inclus.
Producătorii mici din republică au
posibilitatea să vândă marfa la fabricile

avicole, alte întreprinderi zootehnice, pe
pieţele agricole.
Unele întreprinderi achiziţionează de
la populaţie porumb la preţul de 1,40
lei/kg, minus 2% impozit, cu condiţia că
transportă producţia la destinaţie, persoanele juridice pot obţine un preţ de până la
1,60 lei/kg. Totuși, majoritatea întreprinderilor s-au aprovizionat cu grăunţe pentru o perioadă mai îndelungată. Pe piaţa
agricolă din Edineţ intermediarii reușesc
cu greu să comercializeze porumbul la
preţul de 1,80 lei/kg, preţurile de achiziţie fiind mai mici.
În sezonul 2013-2014 producţia mondială la porumb a fost de 950 de milioane de tone la un consum de 922 de milioane de tone. Cererea mai mică decât
oferta a dus la scăderea preţurilor odată
cu intrarea pe piaţă a recoltei bune din
anul trecut.
Sursa: AGROinform, Edineţ

Posibilităţile limitate de depozitare
ÎI FAC PE AGRICULTORI
SĂȘI VÂNDĂ PRODUCŢIA IEFTIN
Insuficienţa spaţiilor de uscare și depozitare îi pun pe agricultori în situaţia
de a vinde producţia agricolă, imediat
după recoltare, în loc să aștepte un preţ
mai bun pe piaţă. La o masă rotundă organizată de către Consiliul Concurenţei,
participanţii au făcut schimb de păreri
despre achiziţia şi prestarea serviciilor
de depozitare şi transport a seminţelor de
floarea-soarelui. Mai mulţi producători
şi reprezentanţi ai exportatorilor au spus
că infrastructura este învechită, iar în perioadele cu vânzări masive este complicat să faci rost de mijloace de transport,
transmite IPN.
Preşedintele UniAgroProtect, Alexandru Slusari, a spus că anul trecut, timp de
două săptămâni după campania de recoltare, o companie de procesare a profitat
de poziţia sa dominantă pe piaţă, fapt ce
a dus la reducerea preţurilor de achiziţie
a seminţelor de floarea soarelui, care au
ajuns mai mici ca în regiune (Ucraina
şi România), iar ca rezultat producătorii
agricoli au înregistrat pierderi. „Noi am
sesizat Consiliul Concurenţei şi vrem
să ştim dacă anul acesta nu se va repeta situaţia. Nu pretindem la un preţ de
achiziţie mare, vrem un preţ corect, corespunzător celui înregistrat la bursele
regionale”, a subliniat Alexandru Slusari.

Reprezentatul companiei la care s-a
referit preşedintele UniAgroProtect,
Jhashi Vaja, a spus că s-au tras concluziile de rigoare şi actualmente preţul a
revenit la cel regional. „Conlucrăm cu
producătorii, cu exportatorii. Chiar suntem gata să punem la dispoziţia lor vagoane din parcul nostru, dacă duc lipsă.
Bineînţeles, contra cost. Însă, trebuie să
conștientizăm că preţul de achiziţie în
viitorul imediat apropiat ar putea să se
reducă, deoarece Ucraina dispune de rezerve de seminţe de floarea soarelui cu
70% mai mari decât în perioada respectivă a anului trecut”, a menţionat reprezentantul companiei.
Vice ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor, Vladimir Cebotari, a spus că a fost identificată o formulă
clară de repartizare a vagoanelor, exprimându-şi speranţa că anul acesta nu vor
mai apărea pretenţii de acest ordin la
producători şi exportatori. Iar viceministrul agriculturii lui industrie alimentare,
Viorel Guţu, a spus că ministerul acordă
o atenţie deosebită creării infrastructurii de post-recoltare. Este subvenţionată
construcţia de depozite, spaţii pentru uscare şi frigidere. Oficialul a mai spus că
accesul la fondurile europene va impulsiona aceste activităţi.

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
Denumirea produsului

Piaţa agricolă Edineţ

Piaţa angro Bălţi

minim maxim mediu minim maxim
Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche neagră
Roşii de seră
Salată
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roşie
Vinete

5,50
29,00
6,00
6,00
2,00
24,00
2,00
10,00
3,00
-

6,50
29,00
8,00
7,00
4,00
24,00
2,50
20,00
4,00
-

6,00
29,00
8,00
6,50
3,50
24,00
2,00
18,00
3,50
-

40,00
45,00
4,00
9,50
25,00 360,00
5,00
10,00
4,50
8,50
4,00
4,50
20,00
30,00
1,50
5,00
18,00
25,00
2,50
4,50
13,00
13,00
12,00
12,00
-

Banane
Căpşune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roşii de masă

26,00
26,00
17,00
17,00
3,00
5,00
3,00
5,50
3,00
4,00
98,00 100,00
17,00
17,00
25,00
30,00
-

26,00
17,00
3,50
4,00
3,00
98,00
17,00
25,00
-

18,00
20,00
20,00
3,00
3,50
3,00
16,00
24,00
16,00
15,00
-

18,00
21,00
22,00
6,50
5,50
4,50
16,00
26,00
18,00
18,00
-

13.03.2014

Piaţa angro Chişinău Piaţa agricolă UnghPiaţa agricolă Cahul
(Albişoara)
eni
mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
40,00
38,00
43,00
40,00
40,00
50,00
45,00
6,00
6,00
8,00
7,00
7,00
9,00
8,00
4,50
5,80
5,00
25,00
24,00
33,00
28,00
35,00
40,00
35,00
6,80
6,00
8,00
7,00
7,00
9,00
8,00
6,50
6,50
6,50
50,00
50,00
50,00
22,00
28,00
25,00
35,00
38,00
38,00
30,00
35,00
35,00
30,00
30,00
30,00
6,80
6,00
8,00
7,00
7,00
9,00
9,00
5,50
6,00
5,50
50,00
50,00
50,00
10,00
10,00
10,00
4,50
4,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
3,50
4,00
4,00
24,00
25,00
30,00
28,00
30,00
35,00
35,00
22,00
22,00
22,00
85,00
85,00
85,00
2,50
3,00
5,00
4,00
5,00
7,00
6,00
4,00
4,50
4,00
20,00
20,00
30,00
25,00
30,00
35,00
35,00
3,50
3,00
3,50
3,00
4,00
5,00
5,00
4,00
4,50
4,00
45,00
45,00
45,00
20,00
25,00
25,00
16,00
20,00
16,00
13,00
8,00
10,00
8,00
18,00
20,00
18,00
12,00
12,00
12,00
12,00
30,00
30,00
30,00
FRUCTE
19,00
19,00
19,00
20,00
22,00
20,00
80,00
80,00
80,00
18,00
19,00
19,00
19,00
21,00
20,00
23,00
22,00
20,00
20,00
20,00
21,00
20,00
20,00
20,00
18,00
18,00
18,00
5,00
3,00
10,00
6,00
3,50
5,00
4,00
5,50
6,50
5,00
4,50
3,00
10,00
6,00
5,00
8,00
6,00
7,00
8,00
7,00
4,00
3,00
6,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
9,00
7,00
80,00
95,00
85,00
16,00
17,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
24,00
20,00
25,00
22,00
20,00
30,00
25,00
17,00
16,00
20,00
18,00
18,00
25,00
18,00
17,00
15,00
18,00
15,00
18,00
20,00
18,00
15,00
18,00
16,00
20,00
40,00
20,00
-
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 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Frica
de schimbare
Nu-mi amintesc cui aparţine afirmaţia, dar sunt de
acord că: ”Felul în care trăim nu este decât rezultatul
alegerii pe care am făcut-o
cândva”.
Alegem să spunem adevărul, să minţim sau pur și
simplu să păstrăm tăcerea…
să ne întristăm și să ne umplem sufletul cu răutate, să
strigăm și să insultăm sau
să transformăm totul într-o
glumă despre care ne vom
aminti încă mult timp.
Viaţa este construită în
așa fel, încât suntem impuși
fără voia noastră să facem
noi și noi alegeri, unele mai
grele decât altele, în fiecare
zi. Și doar timpul e cel care
va arăta dacă ele au fost sau
nu corecte.
Neapărat, într-o zi vine
timpul pentru schimbare.
Schimbările sunt inevitabile
ca și bătrâneţea și nu le putem întoarce înapoi așa cum
nu vom reuși nicicând să
întoarcem timpul. Încercăm
uneori să fugim de schimbări, crezând naiv că mai
putem păstra lucrurile așa
cum au fost mereu. Schimbările oricum se produc, iar
noi suntem cei care decidem
să mergem în pas cu ele sau
rămânem să trăim în trecut.
Să aveţi o primăvară cu
alegeri corecte și schimbări
spre bine!
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SCUMPIRILE DIN ULTIMUL TIMP
AFECTEAZĂ TOT MAI MULT
AGRICULTORII
Comparativ cu ceilalţi ani, lucrările de primăvara au
început în Moldova mai devreme cu câteva săptămâni, iar agricultorii spun ca pregătirea terenurilor
pentru semănatul culturilor cerealiere, a legumelor,
lucrul în vii şi livezi este în toi. Cum se mobilizează fermierii la un început de sezon prielnic pentru
lucrările în câmp dar mai ales ce preocupări au, a
încercat să afle Tamara Grejdeanu:
Zicala despre ziua de primăvară care hrăneşte un an, nu-si
pierde din tâlc, ba devine şi mai
actuală când vântul, inflaţia şi
poﬅele geopolitice o iau razna.
Ţăranii nu au dreptul să stea la
taclale pe vreme bună de lucrat
pământul, spune Tatiana Finiuc, directoarea Organizaţiei
Regionale a Federaţiei AGROinform din raionul Edineţ, chiar

în prezent sunt preocupaţi și de
tehnologie, nu doar de a semăna și aduna recolta. Își doresc
să aplice tehnologii moderne
care să le asigure un randament mai bun.”
La deprecierea semnificativă a leului faţă de valuta
europeană se mai adaugă un
factor subiectiv. Organizaţii de
agricultori semnalează că micii

dacă majorarea preţurilor la
carburanţi, îngrăşăminte şi seminţe îi pune la grea încercare.
Scumpirile au dat peste cap
socoteala multor fermieri, iată
de ce unii s-au văzut nevoiţi
să ia credite suplimentare de
la bancă, spune Tatiana Finiuc.
Fermierii preocupaţi de calitate
se vad siliţi să investească bani
grei pentru a-şi proteja recolta
şi se interesează de noi tehnologii de prelucrare:
„Dacă au livadă, în care au
făcut investiţii deja, vor continua să investească: să instaleze echipament anti îngheţ,
antigrindă. În acest mod fermierul se simte asigurat, dar
din păcate avem foarte puţini
fermieri de acest gen. Trebuie
să recunoaștem că agricultorii

fermieri ar fi discriminaţi, băncile tratându-i cu neîncredere,
spune fermierul Tudor Darii,
directorul Organizaţiei Regionale a Federaţiei AGROinform
din Drochia:
„Cei mici nu prea au gaj pentru a accesa un credit, și asta
este o problemă. Nu banii sunt
problema, bani sunt. Dar băncile își selectează atent clienţii:
pe cei care au o istorie bună de
creditare, practic îi caută din
urmă, și le oferă credite la procent preferenţial.”
Şi Vasile Cherdivară, agricultor din Edineţ, care se ocupă
de cultivarea legumelor spune că
este afectat de creşterea în valoare a valutei europene, întrucât
s-au scumpit utilajele de irigare
de care are nevoie dar şi cele pen-

tru care le-a comandat deja:
„Eu de pildă, chiar în timpul de faţă am dat comandă
de o pompa. Preţul pentru ea
este stabilit în euro. Creditele
le accesăm în lei, dacă euro va
continua să crească, am doar de
pierdut.”
Şi totuşi fermierii, oricât ar
fi de obsedaţi de grijile cotidiene, nu au cum să ocolească veştile despre ceea ce se întâmplă
în regiune, pe arena politică,
spune Tudor Darii. Mai ales că
în zona nordică a ţării, fermierii
mizează pe relaţiile economice
cu Ucraina:
„Întotdeauna, când doi vecini au trăit bine, a fost bine,
dar când la unul este rău, asta

ţă de desfacere în Ucraina trebuie să se gândească, o să poată
ei livra marfa mai departe încolo sau nu, sau ce probleme ar
mai putea apărea. Livrăm din
legume, fructe în Ucraina, importăm unele circulante, tehnică agricolă, tot din Ucraina.
Când vezi că la ei e tragedie, nuţi arde nici a cântec, nici a joc.”
Fermierii se arătă mulţumiţi că autorităţile au majorat
fondul de subvenţionare pentru
anul 2014, de la 400 la 500 de
milioane de lei. Ei spun că urmăresc şi posibilităţile de accesa fonduri prin intermediul
proiectelor europene. Mulţi ar
avea nevoie să construiască depozite pentru a păstra produc-

se răsfrânge, vrei nu vrei. Aşa
că situaţia din Ucraina şi la noi,
din regiunea transnistreană, ne
preocupă. Aceasta, din punct de
vedere economic, poate duce la
unele restricţii. Cei care au pia-

ţia, întrucât, atunci când o vând
imediat după recoltare, unor
intermediari, pierd aproximativ
20 de procente din profitul potenţial.
Europa Liberă
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RECENSĂMÂNT TRANSFERAT DIN LIPSĂ DE FINANŢE
Data recensământului populaţiei s-a
amânat pentru luna mai, fiind motivată
lipsa mijloacelor financiare, potrivit unei
prevederi de modificare a Legii respective care a fost adoptată de Parlament.
Recensământul populaţiei Moldovei și a
locuinţelor va avea loc pe 12-15 mai și nu
pe 1-14 aprilie așa cum s-a planificat anterior, deoarece 50 la sută din finanţare este
acordată de donatorii străini și va fi accesi-

bilă doar la finele lunii martie.
Totodată, deputaţii au suplinit legea cu
noi prevederi cum ar fi ”locuinţă colectivă”,
care presupun hoteluri, cămine, aziluri,
centre de plasament, centre de reabilitare,
internate, case de copii, cazarmă, etc.
Pentru asigurarea recensământului populaţiei și al locuinţelor din Moldova sunt
necesare circa 90 mil lei, în mediu, vor fi
cheltuite 25,3 lei de persoană.
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Pentru a obţine venituri au decis să producă

CULTURI NETRADIŢIONALE
În timp ce majoritatea agricultorilor moldoveni
cresc viţă de vie sau alte culturi obișnuite pentru
aceste locuri, alţii se încumetă să investească banii
în plantaţii mai puţin tradiţionale.
Este și cazul lui Mihai Cordun, un fermier din
orașul Florești, care a sădit o livadă de alune. Deşi,
deocamdată, putini copaci dau roadă, afacerea pare
una promiţătoare.
Primii trei puieţi de alun Mihai Cordun i-a adus din Italia,
acum zece ani. De atunci, fermierul îi înmulţește pentru a-și putea extinde plantaţia.
«Până am văzut cum se comportă, vremea trece. Prima roadă
am obţinut-o cinci ani în urmă.
Văd că se întreabă, dar nu prea
avem piaţă de desfacere, oamenii
încă nu ştiu. Sunt probleme multe cu realizarea», a relatat Mihai
Cordun.
Fermierul spune că alunul
este o plantă rezistentă la secetă
şi arşiţă. Iar venitul de pe un hectar se ridică la aproximativ 4.000
de euro anual.
Acum, de pe cei 200 de copaci,
fermierul obţine câte un kilogram de alune. Producţia va creşte, însă, cu fiecare an. Iar peste
zece ani, recolta va fi de zece ori
mai mare. Un kilogram de alune

este vândut pe piaţa internă cu
100 de lei.
Într-o afacere similară s-a
implicat și o doamnă din Anenii
Noi.
Costurile de întreţinere sunt
mici, spun investitorii, iar câştigurile - tentante, mai ales dacă îţi
vinzi recolta în străinătate. Olga
Golban se mândreşte cu o livadă
de aluni care se întinde pe patru
hectare în satul Floreni, prima de
acest fel în raionul Anenii Noi.
A început afacerea acum câţiva ani. Iniţial, a plantat pe două
hectare soiuri care cresc pe teritoriul Moldovei, preţul unui puiet fiind de circa 2 euro. Studiind
piaţa, femeia a înţeles, însă, că
acestea nu-i vor aduce venituri
considerabile. După mai multe
vizite în România, s-a întors acasă hotărâtă să-şi facă afacerea să
înflorească, aşa că în 2012 a in-

vestit 20.000 de euro în arbuşti
cumparaţi de peste Prut, cu 8-9
euro bucata.
Astfel, a sădit pe alte două
hectare circa 2.200 de arbuşti
Tonda Gentile Romana, o specie
bine cotată în Uniunea Europeană. Pe piaţa internaţională, alunele se vând la preţuri între 3 şi
7 euro kilogramul, dacă le trimiţi
exact aşa cum sunt culese din
pom. Dacă mai investeşti în utilaje pentru uscarea, spargerea, prăjirea şi ambalarea fructelor, poţi
scoate şi 12 euro pe kilogram.
Fermiera susţine că această cultură este una fenomenală.
„Lucrezi la livadă efectiv o săptămână. Apoi, stai şi priveşti cum
se dezvoltă, cum creşte. Odată ce
a început să rodească, producţia se dublează de la an la an și
ajunge, cam după 15 ani, la 3,5
tone pe hectar», povesteşte Olga
Golban.
Producţia pe cuib creşte şi
datorită lăstarilor care apar în
jurul pomului adult, dintre care
sunt păstraţi patru. „Alunul
mare poate să se usuce din diferite motive, dar rămân drajo-

nii şi uite aşa plantaţia nu are
moarte. Investiţia este amortizată în vreo cinci ani, de aceea eu
nu o recomand oamenilor în vârstă sau celor care se grăbesc, dar
pentru tineri este excelentă», explică patroana firmei Gold Aluni.
Cultura rezistă bine la condiţiile
climaterice de la noi. „Iarna trecută au fost minus 28 de grade
în această zonă. Am crezut că o
dăm în bară, dar, dimpotrivă, a
mers totul bine. Seceta ne-a demonstrat că, dacă avem irigaţii,
producţia este în mâinile noastre, o dirijăm cum vrem», mai
spune femeia de afaceri.
Potrivit specialiştilor, plantaţiile de aluni sunt rentabile în
medie 50 de ani, iar produsele
sunt ecologice. La fel de important este şi faptul că livezile de
aluni pot asigura şi creşterea
trufelor. Acestea sunt nişte ciuperci comestibile foarte scumpe,
numite şi „diamantele pământului», care cresc în sol, la rădăcina
unor arbori. Gustul, mirosul şi
culoarea sunt date de copacul pe
care se formează: fag, stejar, carpen, plop sau alun. Trufele ajung

la maturitate tarziu, însă merită
aşteptarea. Preţul unui kilogram
variază între 100 şi 500 de euro,
în funcţie de calitate şi specie,
dar poate ajute şi până la 1.000
de euro. Olga Golban a adus din
România şi puieţi de aluni însămânţaţi cu trufe şi speră ca peste
câţiva ani va câştiga din vânzarea acestor delicatese care sunt
incluse în meniurile celor mai
selecte restaurante.
Preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Culturi Nucifere,
Alexandru Jolondcovschi, spune
că afacerea este una de perspectivă. „Ţăranul nostru produce
culturi tradiţionale, legume,
fructe pe care astăzi nu are unde
să le vândă. Pentru nuci și alune piaţa este asigurată. Putem
comercializa pe piaţa internă,
dar și peste hotare. a menţionat
acesta.
Fermierii care cultivă astfel
de plantaţii beneficiază de subvenţii din partea statului în sumă
de 10.000 de lei pentru un hectar.
Potrivit Ministerului Agriculturii,
în Moldova sunt aproape 200 de
hectare de alun.

TAXA LA EXPORTUL DE NUCI A FOST ELIMINATĂ DEFINITIV
Veşti bune pentru exportatorii de nuci. Taxa de
export de 1,5% a fost eliminată definitiv. Un proiect de lege în acest sens a fost votat recent de
către Parlament.
Taxa respectivă este aplicată
de la sfârşitul anilor ‘90, perioadă în care producătorii şi exportatorii de nuci - persoane fizice
-erau scutiţi de taxa la achiziţii.
Aceste conditii au fost valabile
până în toamna anului trecut,
când s-au aprobat modificări la
Codul Fiscal.
Până în prezent taxa la exportul de nuci era acumulată într-un
fond din care erau finanţate activităţi de susţinere a sectorului.

Între timp, fondul a fost lichidat,
iar taxa a rămas.
Eliminarea taxei este dictată
și de angajamentele asumate de
Republica Moldova la respectarea
prevederilor Acordurilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului.
Potrivit acestora, ţara noastră
a liberalizat regimul de export al
mărfurilor, astfel nicio taxă la export nu poate fi aplicată.
Republica Moldova exportă
anual aproximativ 11 mii de tone

de nuci, ceea ce constituie 2%
din volumul exporturilor. Printre importatorii majori de nucă
din Moldova se numără Franţa,
Turcia, Austria, Grecia, Germania. În exportul miezului de nucă
Moldova cedează numai în faţa
Statelor Unite, Chinei şi Mexicului. În 2012, Republica Moldova
a exportat în peste 30 de ţări,
nuci în valoare de 41,4 milioane
de dolari, cu 17% mai puţin, decât în anul 2007. Cauza scăderii
o reprezintă nu numai în condiţiile climatice dificile din ultimii
ani, ci și scăderea cererii. Pe piaţa
europeană preţul unui kilogram
de nuci în coajă, este aproximativ
egal cu cel al unuia de miez.
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Ministerul Muncii cheamă moldovenii

SĂ MUNCEASCĂ ACASĂ
Cetăţenii moldoveni care muncesc în străinătate sunt îndemnaţi
să se întoarcă acasă şi să contribuie la dezvoltarea ţării.

Ministerul Muncii va prezenta astăzi un studiu, realizat
în colaborare cu Organizaţia
Internaţională a Muncii, privind reintegrarea migranţilor

în societate și implicarea lor în
dezvoltarea social-economică a
Republicii Moldova.
Potrivit raportului, imigranţii reîntorși în ţară reprezintă

aproximativ 2,6 la sută din populaţia activă, cu vârstă cuprinsă între 15-64 ani. Cei mai mulţi sunt bărbaţi din mediul rural.
Puţin peste 40 la sută dintre
cei care au revenit acasă au o
ocupaţie stabilă. Aceștia sunt
fie angajaţi, fie antreprenori.
Peste o treime sunt însă șomeri
sau muncesc ocazional.
Cei mai vulnerabili pe piaţa
muncii sunt tinerii, care se întorc din străinătate.
Datele Ministerului Muncii
arată că, de la începutul anului, aproximativ 21 de mii de
moldoveni au primit interdicţie
de intrare pe teritoriul Rusiei. Alţi aproape 240 de mii sunt
incluși în grupul de risc.

ÎN MOLDOVA SUNT MAI MULTE
FEMEI DECÂT BĂRBAŢI
La 1 ianuarie 2013, femeile alcătuiau 51,9% din populaţia Republicii
Moldova. Respectiv, bărbaţii — 48,1%. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, preponderenţa sexelor diferă în funcţie de grupele de vârstă
Bărbaţii predomină în grupa
0-15 ani şi populaţia de vârstă aptă de muncă, iar femeile în grupa persoanelor care
au depăşit vârsta aptă de muncă. Speranţa de viaţă la femei
este mai mare decât la bărbaţi.
Femeile trăiesc mai mult decât
bărbaţii în medie cu 7,8 ani,
transmite IPN.
Durata medie a vieţii este determinată şi de mediul de trai.
Bărbaţii din oraşe trăiesc în medie cu 3,6 ani mai mult comparativ cu cei de la sate, iar în cazul femeilor acest decalaj este
de 3,8 ani. Femeile se căsătoresc
mai timpuriu decât bărbaţii. Vârsta medie a femeii la prima căsătorie este de 23 ani, iar la bărbaţi — 26 ani. Cei mai mulţi bărbaţi care s-au căsătorit în 2012,

REALITATE:

aparţin grupei de vârstă 25-29
ani (37,4%), iar în cazul femeilor
predomină căsătoriile la vârsta
de 20-24 ani (45,3%). Căsătoriile
la vârsta de până la 20 ani sunt
mai frecvente în mediul rural:
17,1% din numărul căsătoriilor
înregistrate la sate au fost încheiate de femei în vârstă sub

20 ani, faţă de 6%, în mediul
urban.
În anul 2012 s-au născut
39,4 mii de copii sau cu 0,6%
mai mult comparativ cu anul
2011. Anual se nasc mai mulţi băieţi decât fete: din numărul copiilor născuţi vii 51,7%
au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 107 băieţi
la 100 fete. În 2012 s-a păstrat
tendinţa de scădere a ponderii
naşterilor la femeile în vârstă
de până la 20 ani — 8% din
numărul total al născuţilor-vii,
faţă de 16,9% în anul 2000.
Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,7 ani.
Mamele din mediul rural nasc
la o vârstă mai timpurie decât
mamele din mediul urban, respectiv la 22,8 şi 25,1 ani.

Pensii cu 53 sau 67 lei

MAI MARI DIN 1 APRILIE

Unele categorii de persoane vor primi pensii mai mari începând cu 1 aprilie
Un proiect de lege privind indexarea prestaţiilor de asigurări
sociale şi a unor prestaţii sociale
de stat a fost aprobat în şedinţa
Guvernului. Astfel, de la 1 aprilie curent pensiile vor fi indexate cu 6,45%.
Conform documentului, din 1
aprilie, se stabileşte coeficientul de
indexare a pensiilor pentru 2014
în mărime de 6,45%, reieşind din
creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum de 4,6 la sută şi
creşterea anuală a salariului mediu
pe ţară în anul precedent de 8,3%.
Astfel, începând din 1 aprilie pentru 495 914 de beneficiari
pensia se va mări cu 67 de lei şi
va constitui 1117 lei. Pensia de invaliditate se va mări cu 53 de lei
pentru circa 133 642 de beneficiari
şi va constitui aproape 880 de lei.
Pensia de urmaş se va mări cu

ÎN UNELE RAIOANE DIN NORDUL ŢĂRII,

PÂNĂ LA 30% DIN MUGURII
POMILOR FRUCTIFERI SAU USCAT
Până la 15% din mugurii pomilor fructiferi s-au uscat în timpul
iernii, ceea ce se încadrează în norma naturală (15%). Însă, în unele
raioane din nordul republicii, pieirea mugurilor a constituit 20-30%
din total, anunţă Serviciul Hidrometeorologic de Stat, transmite IPN.
Condiţiile meteorologice din
decembrie până în prima decada
a lunii februarie au fost în general satisfăcătoare pentru iernarea
pomilor fructiferi şi a viţei de vie.
În această perioadă pe teritoriul
ţării temperatura minimă a aeru-

UN MILION DE MOLDOVENI SUNT PLECAŢI
LA MUNCĂ PESTE HOTARE
Aproape un milion de
moldoveni sunt plecaţi la
muncă peste hotare. Biroul
de Migraţie și Azil a prezentat
recent un raport, care arată
destinaţiile preferate, dar și
motivele pentru care cetăţenii
pleacă la muncă peste hotare.
Potrivit raportului, în
2012, peste 820 de mii de
moldoveni se aflau în străinătate, iar aproape jumătate
de milion practicau munci
sezoniere. Alţi peste 330 de
mii aveau un loc de muncă
stabil peste hotare.

35 de lei şi va fi acordată pentru 18
159 de persoane. Pensia pentru limita de vârstă pentru lucrătorii din
agricultură va constitui 710,72 de
lei, iar pensia pentru limita de vârstă a celorlalţi beneficiari va fi de
798,33 de lei.
Persoanele care au avut de
suferit în urma catastrofei de la
Cernobîl vor beneficia de o mărire
a pensiei de 143 de lei. Tot astăzi
Guvernul a decis majorarea de la
600 la 700 de lei a alocaţiei pentru
persoanele cu dezabilităţi locomotorii. În cadrul şedinţei s-a propus
revenirea la proiectul de lege care
prevede mărirea plafonului pentru
cei care au o pensie mai mică de
1300 de lei, până la 1500 de lei.
Diferenţa dintre cuantumul
pensiei minime indexate şi cuantumul pensiei calculate se va achita
din mijloacele bugetului de stat.

Datele arată că mai bine
de două treimi din totalul
migranţilor, lucrează în Rusia, iar pe locul doi este Italia,
unde muncesc aproximativ
20 la sută dintre moldovenii
plecaţi peste hotare. Urmează Spania, Israel și Canada.
Cei mai mulţi dintre concetăţenii noștri, aproape 36
la sută, trimit acasă, lunar,
până la 500 de dolari, iar
aproximativ 20 la sută trimit
în fiecare lună familiei peste
500 dolari. În același timp,
fiecare al cincilea moldovean

plecat peste hotare nu trimite bani acasă.
Potrivit studiului, principalul motiv al emigrării este
salariul foarte mic primit în
Moldova. De asemenea, lipsa locurilor de muncă, dar și
condiţiile precare de muncă
din ţară sunt alte cauze, care
îi determină pe cei mai mulţi
dintre moldoveni să-și caute
norocul în străinătate.
Potrivit BNM, în 2013,
concetăţenii noștri aflaţi peste hotare au transferat în ţară
peste 1,6 miliarde de dolari.

lui a scăzut izolat până la minus
27 grade Сelsius.
Serviciul
Hidrometeorologic
constată că iernarea culturilor
a decurs în general bine. Local,
pieirea ochiurilor la viţa de vie
a constituit între 3% şi 17%, norma
naturală fiind de 20%.
Potrivit
prognozelor
meteo, temperaturi scăzute vor mai
fi în această duminică şi luni.
Noaptea temperaturile minime vor fi de zero grade. Începând
cu 18 martie, temperaturile sunt
în creştere.
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MULŢI VIZITATORI / PUŢINI CUMPĂRĂTORI
În perioada 12-15 martie, la MOLDEXPO, s-a
desfășurat cea de a XXVI-a ediţie a expoziţiei internaţionale specializată în domeniul mașinilor, echipamentelor și tehnologiilor agricole pentru complexul agroindustrial MOLDAGROTECH.

Evenimentul a întrunit 130
de companii din 11 ţări: Republica Moldova, Austria, Belgia,
Bulgaria, Coreea de Sud, Grecia,
Franţa, România, Cehia, SUA și
Ucraina. În cadrul expoziţiei a
fost organizat Concursul International „Util pentru Moldova”. În cadrul expoziţiei au fost
expuse o varietate de puieţi de
pomi fructiferi și viţă de vie,
plante medicinale și decorative,
răsaduri de legume și flori.
Prezent la inaugurarea expoziţiei, Vasile Bumacov, Ministru al Agriculturii și Indus-

triei Alimentare, a remarcat
că acesta este un eveniment
important în ajunul lucrărilor
de primăvară, care atrage un
număr impunător de vizitatori
- specialiști din sectorul agrar,
conducători ai întreprinderilor
agricole și celor de prelucrare din sectorul agroindustrial,
agronomi, mecanizatori, fermieri.
«Expoziţia
MOLDAGROTECH stabilește vectorul de
dezvoltare
a
complexului
agroindustrial din Moldova și
contribuie la realizarea proiec-

telor naţionale de prioritate,
având drept tendinţe eficacitatea complexului agroindustrial
din ţară, modernizarea și înnoirea echipamentului tehnic al
întreprinderilor autohtone. Actuala expoziţie se bucură de o
popularitate mare și creșterea
numărului de participanţi în fiecare an demonstrează eficacitatea și importanta organizării
unui asemenea eveniment», a
mai subliniat Vasile Bumacov.
Scopul acestei expoziţii
este de a demonstra succesele tuturor producătorilor din

complexul tehnico-agroindustrial, a mijloacelor de protecţie
a plantelor și îngrășămintelor,
de asemenea atragerea investiţiilor și implementarea tehnologiilor avansate, care asigură
creșterea unei producţii agricole de valoare înaltă.
Din cauza preţurilor mari,
prea puţini fermieri s-au grăbit
să facă cumpărături, cei mai
mulţi dintre ei au venit doar să
admire tehnica de la stand-uri.
Totuși, reprezentanţii companiilor din domeniu spun că
tot mai mulţi agricultori sunt

interesaţi de tehnologiile noi.
„Venim la expoziţie din 2001 și
an de an tot mai mulţi producători cumpără tehnică agricolă performantă. Cred că tot mai
mulţi sunt conștienţi că nu se
poate rămâne la sapă. Preţurile sunt mari, însă deja vedem
că sunt și din cei care își pot
permite utilaj agricol chiar la
preţuri mai pipărate. Aici venim să prezentăm tehnica, iar
cumpărătorii apar pe parcurs”,
a menţionat Andrei Munteanu.
Petru BEREGOI

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

VIZITĂ DE STUDIU
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PRODUCĂTORII MOLDOVENI ÎNVAŢĂ
DE LA CEI DIN POLONIA ȘI ITALIA
SĂ SE ASOCIEZE

ton, ambalaj din plastic și carton.
Grigore
Daraban,
specialist superior cooperare în cadrul
AGROinform afirmă că un fapt
impresionant pentru producătorii
moldoveni a fost să afle că italienii reușesc să recolteze până la 80
tone de struguri de masă de pe un
singur hectar. ”Producătorul italian are un mod diferit de gândire,
gândire largă de antreprenor. Ei lucrează în cooperative – unele create cu 100 de ani în urmă, altele cu
o istorie de 5-6 ani de activitate”,
spune specialistul. Producătorii de
struguri din Italia recunosc că cel
mai bun material genetic pentru

de struguri de masă din Cahul. Suntem cinci fermieri care am format
un grup de producători la Cahul.
Dorim să comercializăm împreună.
Până în prezent am lucrat individual și am apelat la intermediari
pentru a comercializa producţia.
Acum dorim să negociem personal
cu cumpărătorii, fără intermediari”,
spune producătorul.
Vitalie Luchin, membru al grupului de producători din Budești,
asistat de AGROinform subliniază: ”Am văzut că tehnologiile pe
care le poţi găsi una la o mie de
kilometri pătraţi în Moldova sunt
omniprezente și chiar obligatorii
în Italia. Drept comparaţie, eu am
putut recolta 10 tone de pe un hectar în anul trecut, în timp ce italienii culeg 80 de tone de pe hectar.
Datorită posibilităţilor excelente
de sortare, ambalare, păstrare și
transport, marketingul strugurilor
de masă în Italia devine o ocupaţie plăcută,” a declarat producătorul. ”Suntem pe cale să formăm o
cooperativă proprie la Budești și
lucrurile astfel vor merge mai lejer. Noi am expediat oferte în diferite părţi ale Europei și am solicitat preferinţele cumpărătorilor.
Un singur lucru regret – faptul
că nu sunt mai tânăr să călătoresc și să învăţ mai multe lucruri.”
Deși participă tot mai des la
vizite de studiu în străinătate, la
producători care au reușit prin
asociere și cooperare să-și dezvolte afaceri de succes, producătorii
moldoveni rămân rezervaţi și nu
se grăbesc să devină membri în
grupuri de producători sau cooperative. Iar cooperativele cu greu

strugurii fără seminţe, și este utilizat pe larg de italieni, a fost creat
în Moldova.
”Organizarea este importantă”,
afirmă Veaceslav Carp, producător

formate în Moldova își au veacul
prea scurt din cauza neîncrederii
producătorilor unul în celălalt și
din dorinţa de a se conduce unul pe
celălalt.

În luna februarie, curent, Proiectul ACED a organizat o vizită de studiu în Polonia pentru producătorii
de mere din Republica Moldova cu genericul: ”Dezvoltarea cooperării în activităţile de marketing”.
Scopul deplasării a fost de a familiariza producătorii moldoveni
cu diverse modele de organizare și
dezvoltare a grupurilor de producători, dar și aspecte ce ţin de păstrarea și ambalarea produselor, organizarea în comun a livrărilor, inclusiv la export. Participanţii la vizită
- membrii grupurilor de producători formate și asistate inclusiv de
Federaţie Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform cu
suportul financiar al proiectului
ACED. Producătorii agricoli au luat
cunoștinţă cu soluţiile tehnice pentru asigurarea trasabilităţii produ-

participat la vizita de studiu și ne-a
relatat despre activitatea unui grup
de producători din Polonia.
”Wilga Fruit este un grup de
producători fondat de către 42 de
producători de fructe, în anul 2003.
Actualmente, grupul are 60 de
membri.
Iniţial, la fondare, fiecare producător membru a cotizat cu 5.000
de Zloţi (1190 euro), indiferent de
mărimea gospodăriei pe care o administra. Același aport a fost solicitat și de la noii membri acceptaţi
ulterior în grup.
Cumulativ, membrii grupului

selor în dependenţă de modelul de
organizare a grupurilor de producători și relaţiile stabilite în cadrul
acestor grupuri. De asemenea, au
participat la un șir de întrevederi
cu managerii și specialiștii cooperativelor din diverse localităţi ale
Poloniei.
Producătorii moldoveni au vizitat și Târgul pentru Industria Fructelor și Legumelor, care a avut loc pe
19-20 februarie, la Varșovia, unde au
avut posibilitatea să vadă tehnologiile utilizate de Polonia în producerea,
procesarea și comercializarea produselor agricole proaspete.
Vadim Codreanu, specialist
principal agro-business în cadrul
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform a

administrează aproximativ 700 ha
de teren agricol, dintre care 10 ha
sunt plantaţi cu peri, o anumită
suprafaţă este utilizată la cultivarea verzei de pekin, iar restul este
plantat cu meri de diferite soiuri.
Membrii grupului gestionează proprietăţi de la unul la câteva zeci de
hectare.
Grupul de producători a procurat în comun un teren pe care au
construit un frigider cu 20 camere de păstrare cu atmosferă controlată a câte 250 de tone fiecare
și intrări de recepţie a producţiei.
De asemenea grupul a instalat linie de sortare a merelor după calibru, linie automată de ambalare
a producţiei sortate, utilaj pentru
producerea lăzilor de carton (pro-

ductivitate de 700 – 1000 lăzi/ha,
în dependenţă de tipul cartonului),
și a construit un alt depozit frigorific cu capacitate de 2,5 mii tone.
Valoarea totală a investiţiei
este de 70 milioane de zloţi (16,7
mil. euro), 75%din care a constituit
subvenţia.
Posibilitatea își vând producţia
prin doar intermediul grupului (cu
excepţia cotei admise de lege). În
cazul în care producătorul găsește
un cumpărător care oferă un preţ
mai atractiv, fructele vor fi comercializate prin intermediul grupului,
iar marja adiţională câștigată va fi
distribuită între toţi membrii grupului la sfârșitul perioadei operaţionale”, a relatat Vadim Codreanu.
Producătorii moldoveni consideră că experienţa Poloniei poate
fi ușor preluată de Republica Moldova și obţinute rezultate în accesarea pieţelor.
O altă vizită de studiu organizată de Proiectul ACED pentru
membrii grupurilor de producători
în formare a avut loc în Italia. Un
grup de zece producători de struguri de masă au vizitat regiunea
Puglia cu scopul cunoaște cum își
dezvoltă activităţilor de marketing
cooperativele italiene din sectorul
strugurilor de masă.
Puglia este cunoscută în Italia
ca cea mai mare zonă unde se produc struguri de masă. Producătorii
din Moldova au vizitat plantaţiile și
cooperativele italiene, întreprinderi
care produc ambalaje: cutii de car-
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Sfaturi utile despre creşterea
fazanilor şi obţinerea profitului
Datorită faptului că fazanul nu a fost domesticit, creşterea lui în captivitate prezintă anumite
particularităţi, aşa că sensul de extensiv, semiintensiv şi intensiv este cu totul altul decât cel
cunoscut la păsările domestice de fermă.
Comportamentul crescătorului de fazani trebuie să fie
unul special faţă de orice specie sălbatică. Să evite stresul
de orice fel, care poate avea
efecte dăunătoare nebănuite,
atunci când comportamentul
faţă de această specie este brutal, fără menajamente şi precauţii deosebite.
Pentru crearea unor ferme
de creştere a fazanilor trebuie ales un loc liniştit, ferit de
vânt, bătut de soare, unde iarba
se usucă uşor. Crescătoria de
fazani poate fi construită din
cărămizi, scânduri sau din pereţi de beton.
Fazanii maturi sau aflaţi în
creştere pot fi crescuţi, în perioada neproductivă, în crescătorii comune. De obicei, acestea
sunt reprezentate de un şopron
sau streaşină, înconjurată din
3 părţi şi având o comunicare
directă cu o volieră. Voliera se
construieşte din plasă de sârmă, cu înălţimea de 2-2,5 m,
marginea de sus trebuind să
fie răsfrântă spre interior, pentru a se preveni evadarea păsărilor. Ochiurile plasei pot să
aibă dimensiuni de la 2x2 cm
pe o înălţime de 1m, iar peste
această înălţime se poate folosi o plasă cu ochiurile de 4x4
cm. În acest fel, păsările sunt
apărate de animalele de pradă
şi alţi dăunători.
Acoperişul volierei poate
să fie realizat tot din plasă de
sârmă, fixată pe stâlpi din lemn
sau metal, dispuşi la o distanţă
de 4-6 m unul de celălalt. Baza

construcţiei trebuie să fie din
beton, cu o adâncime pe perimetru de până la 80 de cm,
pentru a nu se permite rozătoarelor sau altor animale de
pradă să treacă pe sub plasa
de sârmă. Unii crescători de
fazani preferă să folosească în
locul plasei metalice, ca plasă
de acoperire, o plasă din material sintetic, deoarece în cazul
creşterii unei rase mai bătăioase, atunci când se încaieră,
păsările zboară pe verticală şi
se pot răni.
În perioadele cu vreme
mai nefavorabilă, mai ales iarna, fazanii se adăpostesc sub
streaşină. În aceste voliere
comune, fazanii sunt adăpostiţi, de obicei, pe timpul iernii
până la începutul sezonului
de împerechere. Dacă se realizează construcţii mai uşoare,
pentru a se evita pătrunderea
frigului, este recomandabil ca
pe lângă pereţii volierei, în
afara împrejmuirii, să fie aşezate baloturi de paie sau rogojini care protejează de frig şi
vânt.
Odată cu apropierea anotimpului de înmulţire, fazanii
sunt aşezaţi în voliere mai
mici, aşa-numitele cuşti pentru
cuibul de ouă. Pentru o familie
de fazani este necesară o cuşcă cu suprafaţa de 4-6 m2 (2x2
sau 2x3 m), iar pentru fazanii
cu coada mare este necesar ca
această suprafaţă să fie ceva
mai mare (4x4 până la 5x6 m).
O parte din volieră se acoperă
cu o folie de plastic sau cu ro-

gojini, care o păzesc de vânturi
puternice şi de soare.
Masculii sunt foarte agresivi şi iritabili şi se lovesc cu
ciocul prin gardul de sârmă.
Iată de ce volierele se acoperă, suplimentar, cu un înveliş
opac (din plastic, tablă, PFL,
rogojină) la o înălţime de 4550 cm de la sol. În cazul volierei permanente este preferabil
ca aceasta să aibă podele mai
calde, din cărămidă sau asfalt,
acoperite cu 4-5cm de nisip.
Trebuie evitată podeaua din
pământ sau lut, deoarece poate
o fi o sursă de infestare cu paraziţi, bacterii, mucegaiuri. În
plus în timpul iernii sau după
ploaie se transformă în noroi,

iar păsările capătă o înfăţişare
neatrăgătoare.
Atunci când sunt crescute
rase de fazani iubitori de căldură şi când există şi condiţii
climaterice mai uscate, lângă
volieră se ataşează un coteţ de
păsări. Pentru fiecare pasăre

Volierele trebuie, de asemenea, să fie împodobite cu
ramuri uscate de copaci, bolovani, trunchiuri de copaci, care
să le dea animalelor iluzia mediului lor natural.
În unele crescătorii se fac
nişte voliere uşoare şi mobile,

se alocă 2-3 m2 din suprafaţă.
Dacă se ia în considerare natura sălbatică a fazanului, este
de dorit ca condiţiile din volieră să se apropie, cât se poate
de mult, de cele din mediul
natural. Legătura cu lumea
vegetală trebuie să fie extinsă la maximum. În fermele
mari, terenul este cultivat cu
plante, precum lucernă, trifoi,
rapiţă, eventual se pot planta
şi arbuşti, şi copăcei, care să
satisfacă instinctul fazanilor
de a se ascunde, pe de o parte,
iar pe de alta, mărind valoarea
decorativă a volierelor: molizi,
gutui sălbatic, pin negru, păducel, stejar, salcâm.

care se mută periodic, o dată la
2-3 zile, dintr-un loc în altul.
Acestea constau dintr-un cadru
realizat din scânduri peste care
se întinde o plasă de sârmă. Se
dispun la 10-15 m una de alta,
în formă de tablă de şah, pe un
teren cu o vegetaţie bogată.
În fermele mari pentru creşterea fazanilor, cuştile pentru
depunerea ouălor se dispun pe
câteva rânduri, cu un coridor
de lucru între ele. Sub streaşină se pune un cuibar pentru
depunerea ouălor, însă este posibil ca femela să nu-l agreeze
şi să-şi facă alt cuib pe pământ
sau în arbuşti. Pentru a da posibilitatea păsărilor de a dormi
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la înălţime de sol, în cuşcă se
pun nişte putini de circa 1m
înălţime. În cuşcă se mai pun
adăpătoare, un jgheab pentru
mâncare, o troacă pentru nisip
şi alte substanţe minerale, precum şi o lădiţă cu nisip amestecat cu cenuşă, pentru spălare.
În fermele pentru vânătoare, care dispun de terenuri întinse, pe o suprafaţă de 20 m2
se instalează 10 fazani adulţi
sau 15 fazani aflaţi în creştere.

Creşterea
naturală
sau sistemul
de creştere
extensiv
În acest sistem, ecloziunea
se face în mod natural, cu cloşti
(găini), cu ouă procurate de la
firmele de fazani organizate
sau ouă recoltate din terenurile de vânătoare, din cuiburile
periclitate. Puii, după ecloziune, se cresc în mod natural, cu
ajutorul cloştii adoptive, până
la vârsta de 60-90 de zile, când
sunt părăsiţi de cloşti.
Sistemul de creştere cu
cloşcă captivă înlătură neajunsurile creşterii cu cloşti în libertate. În acest sistem, cloşca
este închisă într-o cuşcă (cutie
de creştere), având dimensiuni
de 70x70 cm pentru găina cloşcă. Cutia de creştere este un
miniadăpost, închisă complet
pe 3 laturi şi acoperită, latura
a 4-a (faţada) este prevăzută
cu stinghii, în poziţii verticale,
la distanţă, astfel încât să nu
permită ieşirea puilor, astfel
că joacă rolul unei „crescătoare artificiale», care prin cloşcă
asigură căldura necesară puilor în primele zile de viaţă şi
în continuare, până ce puii părăsesc cloşca.
Hrana pentru cloşcă se administrează în faţa laturii prevăzute cu gratii, în imediata
apropiere a acesteia, aşa fel
încât cloşca să ajungă cu uşurinţă să consume hrana.
Cutiile de creştere se pot
amplasa pe terenuri cu vegetaţie bogată şi valoroasă (lucernă sau trifoişti cu talie foarte
mică, cosite frecvent), care se
mută dintr-un loc în altul, la
intervale de câteva zile.
În jurul cuştilor se amenajează volierele din plasă, cu
ochiuri foarte mici (ceva mai

mici de 2x2 cm), care să nu
permită puilor să iasă şi să-i
ferească, în acelaşi timp, de
anumite răpitoare. Terenul de
amplasare a cuştilor este bine
să fie pe sole cultivate cu plante care atrag insectele (recomandabil lucernă sau trifoişti).
Locurile alese pot în pădure, în
poieni sau în imediata apropiere a pădurilor, sau în câmp,
sub unii arbori care să asigure
umbra necesară.
Cu o săptămână înainte de
amplasarea cuştilor în câmp,
lucerna va fi cosită în fâşii paralele, late de 3-4 m, despărţite
una de alta de zone de 15-20
m, astfel încât puii să găsească
frunze verzi, crude şi insecte,
dar să se şi ascundă în vegetaţia mică (lucernă sau alte
plante). Pe măsură ce vegetaţia
creşte, aceasta va fi cosită, în
timpul nopţii, când puii sunt

din serii apropiate de ecloziune (naturală sau cu cloşti).
În primele 2-3 zile de viaţă,
puii sunt ţinuţi închişi în cuşti
de creştere sau într-o îngrădire de plasă mică, de câţiva mp,
până ce învaţă să vină la chemarea cloştii. În aceste 2-3 zile
hrana puilor se administrează
lângă cloşcă, care va chema
puii la mâncare. Din a 4-a zi
puii sunt lăsaţi să caute şi ei
hrana, fiind chemaţi pentru
consumul tainului de hrană de
către îngrijitor. Practic, lăsarea
puilor liberi în pădure şi sălbăticirea acestora se fac la vârste
variind de la 60 la 90 de zile, în
situaţia în care fazanii se cresc
pentru popularea fondurilor de
vânătoare.

În momentul în care se observă că numărul de insecte pe
o anumită parcelă se reduce,
cutiile de creştere, cu cloşti şi
pui, se mută pe o altă parcelă.
Treptat, pe măsură ce puii
devin mai independenţi de
cloşti, şi încep să doarmă pe
crengile unor copaci sau arbuşti (în interiorul volierei),
se reduce numărul de cloşti,
cutiile de creştere rămânând
însă pe loc (ca locuri de refugiu şi adăpost), iar hrana
se administrează ca şi până
atunci, în apropierea acestora. După ce se îndepărtează
cloştile în totalitate, hrana se
depune în apropierea cărărilor spre pădure sau chiar în
pădure.

Creşterea
în captivitate
a fazanilor
(sistemul
semiintensiv)

Creşterea
intensivă
a fazanilor

Se practică în voliere de
ouat, împărţite în compartimente cu suprafaţa de 18-20
m2 pentru fiecare familie formată dintr-un mascul şi 6 femele.
De asemenea, pot fi folosite
„volierele de grădină”, pentru
loturi de 25 de fazani la 100 făzăniţe (raport 1:4), cu suprafeţe

Se practică folosind sistemul de creştere pe toată durata
vieţii economice a fazanilor. În
acest sistem, fazanii sunt crescuţi toată viaţa închişi în voliere, hale adăposturi pentru ouat
şi pentru iernat. Puii se obţin
prin clocit sau prin incubaţie
artificială, putând fi crescuţi
natural sau artificial.
Puii pot căpăta destinaţii
diferite, cei obţinuţi din loturile de elită se cresc până la
maturitate pentru împrospăta-
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rea efectivului matcă destinat
producţiei. Altă categorie de
pui pot fi crescuţi pentru producerea de carne sau pentru
repopularea fondurilor de vânătoare. Popularea fondurilor
de vânătoare se face la vârsta
de 90 de zile a puilor.
Producţia de ouă a făzăniţelor sălbatice nu depăşeşte
25-30 de ouă, în timp ce femelele selecţionate pot realiza
producţii de 65-80 de ouă/cap/
sezon de ouat.

Hrănirea
şi exploatarea
fazanilor
adulţi destinaţi
reproducţiei
Pentru lunile de iarnă, fazanii adulţi care formează efectivul matcă cu destinaţie pentru
reproducţie în voliere trebuie
să aibă un şopron pentru adăpostire şi tufişuri formate din
arbuşti în care păsările se pot
ascunde.
În mod obişnuit, volierele se amenajează la marginea
unei păduri sau chiar în pădure
sau lângă o lizieră sau pâlcuri
de pomi şi arbuşti, pe un teren
uşor înclinat şi bine drenat,
bine înierbat cu vegetaţie valoroasă (lucernă, trifoi), cu expoziţie spre sud.
Înainte de popularea volierelor, fazanii se vaccinează
antipestos. Volierele sunt împrejmuite cu plasă de sârmă şi
acoperite cu acelaşi material.
În voliere se amenajează un
compartiment de ouat şi un
compartiment de iernat. Voliera de iernat este căptuşită în
exterior cu pereţi din stuf sau
coceni.
Pentru timp de iarnă, fazanii sunt întreţinuţi în aceste voliere de iernat, în grupe
mari formate dintr-un număr
mare de familii (o familie este
formată din 6 făzăniţe şi un
fazan). Pentru fiecare 50 de
familii (300 de făzăniţe şi 50
de fazani) se asigură o rezervă
de masculi, în număr de 10-12
capete.
animalesipasari.com

închişi, astfel asigurând puilor, permanent, hrană naturală
(plante verzi, fragede şi insecte) de bună calitate.
Cutiile de creştere se amplasează pe pajişti, în rânduri
paralele, la 25-30 m una de
alta. Cutiile pot avea pardoseala din plasă de sârmă cu ochiuri
foarte mici, iar în zonele cu
precipitaţii foarte abundente,
pardoseala poate fi construită
din carton asfaltat, iar cutia va
fi aşezată pe un strat de nisip,
uşor mai ridicat (5-7 cm).
Pe o «pajişte de creştere»
se grupează, pe cât posibil, pui

de 500-700 m2. Ouăle obţinute de la făzăniţe pot fi incubate natural (cu cloşti) şi puii se
cresc cu cloşti captive. În cazul
în care creşterea se face pentru
popularea fondurilor de vânătoare, puii obţinuţi se vor elibera la 60-90 de zile în pădure,
odată cu fazanii adulţi, dacă fazaneria îşi lasă puii să se obişnuiască cu acestea. Puii vor fi
chemaţi de îngrijitor prin fluierături scurte, permanent cu
aceeaşi melodie. Seara, pentru
culcare, îngrijitorul va închide
puii să fie cât mai egal repartizaţi în fiecare din cutii.
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Lipsă de specialiști în domeniul GUVERNUL A APROBAT
STRATEGIA DE DEZVOLTARE
procesării cerealelor
Lipsă de profesioniști în domeniul procesării cerealelor.
Aceasta este una dintre problemele dezbătute la conferinţa sindicatelor cu patronii din
domeniu şi reprezentanţii Ministerului Agriculturii. Potrivit
organizatorilor, pentru dezvoltarea acestui domeniu un rolcheie îl are parteneriatul social.
Conducătorii
întreprinderilor de procesare a cerealelor

spun că nu au tineri specialiști.
În această situaţie se află şi
întreprinderea de prelucrare a
florii-soarelui de la Bălţi. Şi asta
pentru că, în Republica Moldova, nu sunt şcoli de profil.
O altă mare problemă ţine
de munca la negru, care îi defavorizează pe cei care activează
în cadru legal.
La evenimentul organizat
de sindicate au venit doar re-

MINISTERUL AGRICULTURII
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

URMEAZĂ SĂ-ŞI SCHIMBE
DENUMIREA

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare urmează să-şi
schimbe denumirea în „Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”
şi să creeze o nouă direcţie în cadrul ministerului prin reorganizarea unei direcţii existente care va
fi responsabilă de domeniul dezvoltării rurale.
Potrivit agenţiei „INFOTAG”,

acest lucru este prevăzut în cadrul
Strategiei naţionale de dezvoltare
agricolă şi rurală a Republicii Moldova pentru anii 2014-2020 care a
fost aprobată de Guvern.
Viceministrul Agriculturii şi
Industriei Alimentare, Viorel Guţu,
a menţionat că scopul Strategiei
constă în îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agroalimentar

prezentanţi de la cele mai mari
companii din ţară, angajatorii
de la micile întreprinderi însă,
nu s-au arătat interesaţi de problemele dezbătute.
Sindicatele îşi propun să
monitorizeze şi în continuare
procesele de angajare şi salarizare a muncitorilor de la întreprinderile de procesare a cerealelor, ca să diminueze munca
la negru.

şi realizarea unei conexiuni între
agricultură, mediul natural şi dezvoltarea rurală, pentru a ameliora
calitatea vieţii în regiunile rurale.
Strategia stabileşte trei priorităţi de dezvoltare a agriculturii
şi a mediului rural care se referă la creşterea competitivităţii
sectorului agroalimentar prin
modernizarea pieţei, gestionarea
durabilă a resurselor naturale şi
îmbunătăţirea nivelului de trai în
zonele rurale.
«Prin crearea unui sector de
agro-business competitiv, mediul
rural din Republica Moldova va deveni unul atractiv pentru muncă şi
trai, cu o infrastructură bine dezvoltată», a spus Guţu.
Autorităţile îşi propun ca în
urma implementării Strategiei să
crească valoarea sectorului agroalimentar din Moldova şi accesul
la noi pieţe de valoare înaltă, să
fie ameliorată calitatea solului şi
rezistenţa la eroziune, să fie îmbunătăţită infrastructura rurală
şi procesul de gestionare a resurselor de apă agroalimentară. De
asemenea, autorităţile speră că
implementarea Strategiei va spori activitatea economică rurală.
Strategia mai prevede armonizarea legislaţiei naţionale care se
referă la sectorul agro-alimentar cu
legislaţia UE şi aplicarea recomandărilor Comisiei Europene pentru
instituirea Zonei de Liber Schimb
între Republica Moldova şi UE.

În Republica Moldova va fi instituită
o reprezentanţă FAO
În Republica Moldova va
fi instituită o reprezentanţă a
Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor
Unite (FAO). Cabinetul de miniştri a aprobat semnarea unui
acord în acest sens între Guvern şi FAO.
Potrivit agenţiei «Infotag»,
viceministrul Agriculturii şi
Industriei Alimentare Viorel
Guţu a menţionat în cadrul
şedinţei că instituirea reprezentanţei FAO în Republica
Moldova va contribui la consolidarea şi extinderea relaţiilor
de parteneriat şi colaborare cu
această organizaţie.
«Stabilirea reprezentanţei
va înlesni gestionarea activi-

tăţilor FAO de informare, consultanţă, promovare a dezvoltării şi modernizării sectorului
agricol şi implementării proiectelor de asistenţă», a spus
ministrul.
Acordul prevede acordarea
gratuită a unui spaţiu de circa 60 m2 în calitate de sediu
al reprezentanţei FAO în Moldova pentru necesităţile a 2-3
membri ai personalului. Sediul
instituţiei se afla în edificiul
Ministerului, pe adresa bd. Ştefan cel Mare, 162.
Personalul local va fi selectat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare. Ministerul va fi
responsabil de salariile, asigu-

rările sociale şi medicale ale
angajaţilor.
Premierul Iurie Leancă a felicitat Ministerul pentru acest
lucru, precizînd că nu este uşor
să convingi o instituţie internaţională să deschidă o reprezentanţă într-o ţară nouă în
condiţiile în care toate instituţiile încearcă să-şi optimizeze
cheltuielile.
Republica Moldova a aderat
la FAO în anul 2005. FAO reprezintă o instituţie specializată a ONU fondată în anul 1945,
în scopul combaterii sărăciei şi
foametei din lume prin promovarea dezvoltării agricole, îmbunătăţirii nutriţiei şi asigurării siguranţei alimentare.

AGRICOLĂ ŞI RURALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
pentru anii 2014-2020

Strategia stabileşte trei priorităţi de dezvoltare a
agriculturii şi a mediului rural până în 2020: creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin
modernizarea şi integrarea pieţei, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi îmbunătăţirea
nivelului de trai în zonele rurale.
„Prin crearea unui sector de
agro-business competitiv, mediul rural din Republica Moldova va deveni unul atractiv
pentru muncă şi trai, cu o infrastructură necesară. Agricultura
şi mediul rural vor furniza bunuri şi servicii, totodată conservând biodiversitatea, valorile
culturale şi tradiţionale pentru
generaţiile viitoare”, a menţionat ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov.
Se așteaptă că odată cu aplicarea Strategiei va spori valoarea sectorului agroalimentar și
accesul la noi pieţe, se va majora cota de piaţă pe plan intern și
extern, vor fi optimizate structurile și utilizarea resurselor de
teren, iar procesul de gestionare
a resurselor de apă agroalimentară vor fi îmbunătăţite.
De asemenea, se preconizează că va spori activitatea
economică rurală, se va îmbunătăţi infrastructura rurală și
rezistenţa la riscurile care afectează mediul de afaceri agroalimentare.
Responsabilitatea
pentru dezvoltarea zonei rurale
va fi preluată de către locuitorii
din mediul rural, iar produsul
sistemului educaţional şi de
cercetare va avea conexiuni cu
nevoile pieţei.
Strategia prevede armonizarea legislaţiei naţionale care se
referă la sectorul agro-alimen-

tar cu legislaţia UE și aplicarea
recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei
de Liber Schimb Aprofundat
şi Cuprinzător între Republica
Moldova şi Uniunea Europeană.
Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare urmează
să efectueze unele schimbări
organizaţionale întru corelarea
cu noul cadru de politici propus:
schimbarea denumirii Ministerului în „Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale” și crearea
unei direcţii în cadrul Ministerului prin reorganizarea unei
direcţii existente care va fi responsabilă de domeniul dezvoltării rurale.
„Prin crearea unui sector de
agro-business competitiv, mediul rural din Republica Moldova va deveni unul atractiv
pentru muncă şi trai, cu o infrastructură necesară. Agricultura
şi mediul rural vor furniza bunuri şi servicii, totodată conservând biodiversitatea, valorile
culturale şi tradiţionale pentru
generaţiile viitoare», a spus ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov.
Aplicarea Strategiei va costa
circa 11,4 miliarde de lei. Strategia a fost aprobată de Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, cu suportul Corporaţiei Financiare Internaţionale
şi a Băncii Mondiale.
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Dacă doriţi să primiţi subvenţii -

urmaţi recomandările AIPA
Agenţia de intervenţie și Plăţi în Agricultură recomandă DEPUNEREA CERERILOR DE
producătorilor agricoli, care doresc să beneficieze de ACORDARE A SUBVENŢIEI
Toate cererile de acordare a subvenţisubvenţii să ţină cont de următoarele recomandări:
VERIFICAREA CORESPUNDERII
CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE
Verificarea respectivă, trebuie să aibă
loc cu mult înainte, mai cu seamă la etapa
realizării investiţiei. Atunci când persoana
intenţionează să efectueze o investiţie, trebuie să cunoască – investiţiile se realizează doar de subiecţi ai antreprenoriatului,
acest lucru ar însemna că toate achiziţiile
obiect al investiţiei trebuie să fie realizate
și înregistrate pe numele persoanei juridice
– societăţi comerciale (SRL, SA, cooperative,
întreprinderi de stat, etc.), sau persoane fizice, care practică activitate de întreprinzător
înregistrate în modul stabilit – gospodării
ţărănești, întreprinderi individuală, societăţi în nume colectiv, etc., și, ai căror genuri
principale de activitate sun activităţi agricole. Drept, dovadă a existenţei genurilor
de activitate sunt informaţiile din actele de
constituire (statut, declaraţie de constituire, contract de asociere, etc.).
De asemenea, în procesul realizării investiţiei persoana trebuie să cunoască că
sunt acceptate de susţinere din Fond, doar
investiţiile, altele decât cele efectuate în
or. Chișinău și or. Bălţi, precum și cele care
corespund obiectivelor generale și operaţionale expuse pentru fiecare măsură de subvenţionare. Faţă de localităţile (suburbiile)
din cadrul mun. Chișinău, nu există restricţii la accesarea mijloacelor Fondului.
Suplimentar, aceștia trebuie să fie precauţi la termenul în interiorul căruia investiţia realizată este pasibilă de subvenţionare (01.11. anul precedent până la 31.10.
anul curent), anul producerii, precum și de
data procurării echipamentelor și utilajelor, respectarea parametrilor prevăzuţi în
proiecte, inclusiv business planuri, etc.

REALIZAREA INVESTIŢIEI
Producătorii agricoli vor putea primi
subvenţii doar pentru investiţiile efectuate
și date în exploatare în perioada de referinţă
- 1 noiembrie 2013- 31 octombrie 2014 (iar
în cazul plantaţiilor multianuale, înfiinţate
începând cu 1 septembrie 2013), confirmate
prin facturi (invoce, declaraţii vamale), ordine de plată, acte de dare în exploatare/înfiinţare a plantaţiei multianuale.

DREPTUL LA SUBVENŢIE
Dreptul la ajutor financiar nerambursabil, apare din momentul:
- rambursarea creditelor și a dobânzilor aferente (total sau parţial), în cazul
Măsurii 1 (stimularea creditării producătorilor agricoli).
- Aprobării înfiinţării plantaţiei multianuale, în cazul măsurii 3 (stimularea înfiinţării plantaţiilor multianuale)
- semnării actului de dare în exploatare a utilajului, echipamentului, după caz a
actului de recepţie finală a lucrărilor, pentru măsurile de sprijin 4, 6 și 8;
- eliberării facturii (invoce, declaraţii
vamale) și achitarea integrală pentru tehnica utilajului agricoli, după caz semnarea
actului de dare în exploatare (în cazul sistemelor de irigare), iar în cazul operaţiunilor de leasing – trecerea în proprietatea
producătorului agricol a tehnicii agricole,
la achitarea ultimei rate de leasing;
- Eliberării facturii (invoce, declaraţii

vamale) și achitarea integrală pentru animalele de prăsile, iar în cazul importului,
și scoatere din carantină a efectivului de
animale importate, pentru măsura 7 (stimularea procurării animalelor de prăsilă);
- Achitării pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare, donaţie
sau schimb, inclusiv înregistrării acestor
contracte la organul cadastral teritorial,
în cazul măsuri 9 (stimularea consolidării
terenurilor agricole).
- Prezentarea și aprobarea rapoartelor de utilizarea a limitelor de apă, către
inspectoratele fiscale teritoriale, achitării pentru serviciilor de pompare a apei,
pentru procurarea motorinei, benzinei, în
cazul măsurii 10 de sprijin (stimularea irigării terenurilor agricole).

PREGĂTIREA CERERII
DE ACORDARE A SUBVENŢIEI
Cererile de acordare a subvenţiei se
perfectează, conform modelelor de cereri,
aprobate prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, valabile
pentru fiecare măsură de sprijin separat.
În cazul existenţei mai multor investiţii,
sau cheltuieli, care cad sub incidenţa mai
multor măsuri de sprijin, solicitantul, concomitent, poate depune mai multe cereri,
pentru fiecare din această măsură, având
dreptul la sprijin financiar în condiţiile și
mărimea stabilită pentru aceste măsuri.
La cererea de acordare a subvenţiei,
solicitantul, anexează dovada precum că:
- este membru la o asociaţie profesional din domeniu, sau de profil;
- dispune de pregătire profesională în
domeniul ce vizează investiţia, cu excepţia
gospodăriilor ţărănești pentru care aceasta nu reprezintă o obligaţie;
- dispune de un plan de afaceri pentru
cel puţin 3 ani din momentul depunerii cererii, în cazul măsurii 6 și 8.
- dispune de toate actele ce confirmă efectuarea investiţiei (facturi, ordine
de plată, proiect de înfiinţare a plantaţiei, acte de dare în exploatare, de recepţie
finală a lucrărilor, autorizaţii, certificate,
documentaţie tehnică pentru tehnică, utilaje și echipamente);
De asemenea, în cerere se vor indica
rechizitele bancare, pe care urmează a fi
transferate valoarea subvenţiei.
Cererea, actele aferente, vor fi însoţite
și de o declaraţie pe propria răspunderea
privind veridicitatea datelor incluse în cerere.
Cererile, care nu vor corespunde modelelor respective nu vor fi recepţionate!!!
Interdicţie la subvenţii îl au producătorii agricoli care:
- au datorii la impozite și taxe faţă de
Bugetul publica naţional. Existenţa penalităţilor nu constituie impediment pentru
a putea obţine subvenţii;
- Este inclus în Lista de interdicţii a
producătorilor agricoli (anterior au prezenta acte neveridice, documente false, au
admis înstrăinarea investiţiei supuse subvenţionării, etc.);
- Investiţia este în totalitate din granturi. Investiţiile efectuate din credite
acordate tinerilor fermieri, cu componentă de grant prin programul IFAD V, sunt
eligibile la subvenţionare, iar subvenţia
se va calcula din valoarea contribuţiei beneficiarului.

ei, însoţite de actele aferente, se depun la
AIPA, prin intermediul secţiilor serviciilor
teritoriale din raza de amplasare a proiectului investiţional.
La etapa recepţionării cererilor de acordare a sprijinului financiar, șeful secţiei/
serviciului teritorial al Agenţiei va repartiza conform principiului aleatoriu, solicitările producătorilor agricoli proporţional,
pentru fiecare angajat al secţiei/serviciului, cu stabilirea termenului de efectuare a
verificărilor preliminare.
Se consideră depusă cererea, din momentul prezentării din partea solicitantului a cererii și actelor aferente în componenţa prevăzută la punctul 12 din regulament. În cazul în care în urma verificărilor efectuate de reprezentantul Agenţiei
se constată abateri, va fi întocmită o notificare, ce va fi adusă la cunoștinţa producătorului agricol, cu indicarea acţiunilor ce
urmează a fi întreprinse în vederea corespunderii criteriilor de eligibilitate.
IMPORTANT: Termenul maximal de efectuare a verificărilor
preliminare, și, după caz, de recepţionare a cererii de acordare a
sprijinului financiar nu va depăși
5 zile lucrătoare din momentul
adresării producătorului agricol
secţiei/serviciului cu toate actele
conforme.

EXAMINAREA
ȘI ADMINISTRAREA
CERERILOR
În decurs de 10 zile, din momentul recepţionării cererii de la solicitant, reprezentanţii subdiviziunilor teritoriale transmit dosarele la oficiul central, în baza unui
act de predare-primire, în care se includ
toate cererile, în ordine înregistrării în registrul manual și electronic de evidenţă.
Direcţia administrare și control în decurs de 10 zile lucrătoare, va efectua verificarea calităţii dosarelor prezentate, corespunderea lor criteriilor de eligibilitate,
cu transmiterea ulterioară:
- Spre autorizare, în cazul cererilor mai
mici de 400 mii lei;
- Inspecţii suplimentare, în cazul dosarelor ce depășesc suma de 400 mii lei, iar
în cazul cererilor pentru înfiinţarea plantaţilor multianuale – 200 mii lei.
Pot fi supuse inspecţiilor suplimentare
la decizia directorului Agenţiei și cererile
în privinţa cărora există dubii asupra corespunderii obiectivelor și domeniilor de
acţiune, existenţei unor sesizări asupra
unei eventuale fraude comise de solicitantul de subvenţii, sau, după caz, existenţei
neconformităţilor constatate în cadrul inspecţiilor efectuate în anii precedenţi.

PROCEDURA INSPECŢIILOR
SUPLIMENTARE
Inspecţiile suplimentare, se dispun
prin ordinul conducerii Agenţiei, și se
asigură de grupuri de inspecţii, formate
din cel puţin 3 reprezentanţi. Se interzice,
accesul persoanelor la efectuarea inspecţiilor suplimentare, dacă aceștia nu sunt
legitimaţi, delegaţi prin ordinul conducerii AIPA.
Inspecţiile suplimentare, urmează a fi

efectuate în ordinea parvenirii cererilor,
iar termenul maximal al inspecţiilor suplimentare, nu va depăși 30 zile, din momentul iniţierii, cu întocmirea actului de
inspecţii suplimentare, conform unui model aprobat prin ordinul MAIA și adus la
cunoștinţa solicitantului de subvenţii. În
vederea ridicării gradului de transparenţă,
toate actele de inspecţii vor fi publicate pe
pagina web a AIPA.

AUTORIZAREA
PLĂŢII SUBVENŢIEI
Cererile de acordare a subvenţiei examinate, verificate din punct de vedere a
veridicităţii datelor, condiţiilor de eligibilitate, într-un termen de 10 zile vor fi supuse procesului de autorizare – verificarea
cheltuielilor, calculelor sumelor eligibile,
conform principiului „primul venit, primul servit”. Eligibile sunt costurile utilajelor, echipamentelor, fără TVA, servicii de
transport, asigurări, cheltuieli de devamare, instalare, suprafaţa util plantată, etc.
Din momentul autorizării beneficiarul
este invitat pentru semnarea contractului,
în care sunt prevăzute condiţiile de acordare, inclusiv angajamentul acestuia de a
nu înstrăina sub nici o formă obiectul investiţiei, supus subvenţionării. Procedura
încheierii contractului nu se referă la măsura 1,2 și 10, pentru care valoarea subvenţiei se va calcula și transfera direct la
contul bancar al beneficiarului.
Achitarea se va efectua în proporţie de
100% la momentul încheierii contractului.
Achitarea a 100% se efectuează până la
atingerea plafonului de 70% fond epuizat,
după care achitarea se stopează, până la 1
noiembrie 2014, procedură care va fi reluată odată cu finalizarea procesului de recepţionare a cererilor, cu autorizarea spre
plată a cererilor în limita fondului disponibil. După caz va fi aplicat coeficient, cu
excepţia măsurii 3, 6 (în partea ce ţine de
ferme zootehnice de bovine și ovine) măsura 7 și 8 (în partea ce ţine de frigidere,
case de ambalare, infrastructura de procesare a fructelor și legumelor, etc.), pentru
care suma autorizată va fi achitată integral, fără aplicarea coeficientului.
ATENŢIE: Neprezentarea nemotivată a solicitantului, în termen
de 30 zile de la somare, pentru
semnarea contractului de acordare a subvenţiei, conduce la revocarea dreptului la subvenţie.

TRANSFERAREA ÎN CONTUL
BENEFICIARULUI
A SUMEI SUBVENŢIEI
Din momentul semnării contractului
de acordare a subvenţiei, AIPA, va perfecta și înainta Trezoreriei de Stat suma
subvenţiei, în mărimea autorizată, astfel,
reieșind din practica anilor precedenţi
spre sfârșitul lunii (data de 20 – 30 a fiecărei luni), în care este încheiat contractul,
suma subvenţiei ajunge în contul bancar a
producătorului agricol.

Termenul, legal, maximal
de la depunerea cererii și
până la achitarea subvenţiei
va fi unul variabil între 3060 zile.
AIPA
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 ÎNCEPUT DE SEZON
APICOL ACTIV

Această lună poate oferi destul de multe surprize
neplăcute, prin schimbări bruşte ale vremii, îngheţuri şi chiar căderi de lapoviţă şi ninsoare în unele
zone ale ţării şi de aceea lucrările în stupină sunt
încă destul de limitate şi îndreptate îndeosebi spre
asigurarea hranei necesare – miere şi păstură – şi a
unui regim termic cât mai bun cuiburilor de albine.

În prima jumătate a lunii
martie, în majoritatea zonelor,
albinele continuă să efectueze
zboruri generale de curăţire,
momente importante în viaţa
familiilor de albine ca urmare,
eliberarea tractului intestinal
de excremente.
Tot în prima jumătate a lunii, între 2 şi 23 martie apar
primele generaţii de albine tinere, crescute în cursul iernii,
şi se măreşte capacitatea de
creştere a puietului, astfel că
ouatul reginelor din familiile
puternice atinge, în anii favorabili, valorile de 1.000 ouă la
24 ore.
De asemenea, în zilele favorabile albinele culeg nectar
şi polen de la plante melifere
timpurii (salcie căprească, salcie, flori de pădure etc.), dar,

având în vedere tendinţa crescendo a activităţii de dezvoltare a familiilor de albine, consumul de hrană creşte la 2-2,5 kg
pe familia de albine.
În funcţie de puterea familiei, a calităţii reginei şi a
condiţiilor de microclimat din
cuib, puietul poate ocupa suprafeţe diferite pe faguri, însă,
indiferent de cantitatea acestuia, albinele sunt obligate să
menţină, mai ales în zona puietului, temperatura necesară
de circa +35°C, fapt care sporeşte consumul de hrană hidrocarbonată (mierea), în acelaşi timp crescând şi consumul
de substanţe proteice (păstură)
necesare creşterii puietului.

Menţinerea
activă
Stimularea
şi supravegherea a adăpătorului
zborului general pentru albine
Adăpătorul deja instalat în
de curăţire
Ca şi în luna anterioară se
continuă stimularea şi supravegherea zborului general de
curăţire. Toţi apicultorii ştiu
că stimularea şi supravegherea zborului de curăţire sunt
lucrări uşoare, chiar plăcute, cu
efect benefic în familiile care
efectuează aceste zboruri. Un
zbor vioi, intens şi de durată
în atmosfera încălzită de razele
soarelui este o imagine reconfortantă pentru oricare privitor.

luna anterioară este foarte util
şi trebuie menţinut alimentat
cu apa necesară în care s-au
dizolvat 5-10 g de sare la litrul de apă sau 12,5 ml oţet de
mere la litrul de apă, care, prin
acţiunea lor antiseptică şi bactericidă, contribuie la întărirea
sănătăţii şi la creşterea capacităţii productive a familiilor de
albine.
Sunt autori care recomandă
să se folosească, în locul sării
de bucătărie, ureea în cantita-

te de 1-2 g la 10 litri apă sau
amoniacul, 4-5 picături la 10
litri apă.
Consumul de apă al unei
familii de albine este impus
de puterea familiei şi de temperatura mediului, el fiind de
100-200 g/zi pentru o familie
de putere medie, din care 4060 g/zi sunt consumate pentru
creşterea puietului.
Este de precizat că, în zilele
călduroase, cu vânturi uscate,
în stupii aflaţi direct în plin
soare, familiile de albine consumă până la 500 g de apă pe
zi, ceea ce impune ca 90% din
albinele culegătoare să care
apă şi deci numai 10% se pot
deplasa la cules, iar, în cazul
stupilor de la umbră, feriţi de
razele directe ale soarelui, numai 30-35% aduc apă.
Cercetătorii au constatat că
lipsa apei scurtează mult viaţa albinelor (cu circa 50-70%)
şi că în perioadele critice albinele pot chiar să recurgă la
sacrificarea unei părţi de puiet
sugând lichidul din larve.

Efectuarea
reviziei sumare
de primăvară
Revizia sumară de primăvară este o lucrare care
se poate efectua în zile calde, calme şi însorite în care
temperatura se ridică peste
12-13°C şi, practic, la această
lucrare este vorba despre un
control oarecum superficial constând uneori numai în
observarea de sus a cuibului
privind leaţurile superioare
ale ramelor sau extrăgând o
ramă din centru.
Dacă se constată că există

puiet căpăcit de albine lucrătoare, ouă corect depuse de regină şi puiet necăpăcit de vârste diferite este un prim semn
că activitatea din stup se înscrie în parametrii de normalitate. Tot cu această ocazie se
apreciază tot sumar dacă există
hrană suficientă, de calitate şi
accesibilă albinelor şi în cazul
absenţei se vor face hrăniri de
completare.
De asemenea, fără a se desface cuibul prea mult, pentru a
se evita pierderile de căldură,
din partea dinspre diafragmă
se scot fagurii goliţi de miere
sau cu miere puţină şi se apropie de zona puietului fagurii
mai plini cu miere şi păstură
de la marginea cuibului şi, în
lipsa acestora, se introduc faguri cu miere din rezervă.
Fagurii goi care se scot din
cuib, plini cu albine atât la suprafaţă cât şi în celule nu se
scutură, pentru a nu se provoca pierderi de albine şi chiar
a reginei, în cazul în care
aceasta este ascunsă în masa
de albine, ci se aşază cu grijă mai spre marginea cuibului, de unde albinele, datorită
temperaturii ridicate din cuib,
se vor retrage încet spre zona
puietului.
Deosebit de importantă în
această perioadă este combaterea umezelii şi a mucegaiurilor din stupi, acolo unde
este cazul. Pentru aceasta
fundurile stupilor se curăţă,
iar acolo unde umezeala este
prea mare sau dacă fundurile sunt deteriorate acestea se
înlocuiesc cu altele uscate şi
dezinfectate.
De asemenea, în caz de
mare necesitate se efectuează
transvazarea cuiburilor în corpuri (stupi) noi.
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Cum a ajuns China cel mai mare
producător de carne de porc din lume
Aţi auzit de ”miracolul porcului” din China? În
2012, crescătorii chinezi de suine au produs 50 de
milioane de tone de carne de porc, dublu faţă de
producţia totală a celor 27 de state europene și de
cinci ori mai mult decât au raportat fermierii americani. În alte cuvinte, jumătate din porcii de pe planetă sunt crescuţi în China!
Institutul de Agricultură
și Comerţ a dat publicităţii un
raport documentat privind cauzele, dar și consecinţele acestui ”boom porcin” în Asia. Povestea pare simplă: în ultimele
decade, China a dezvoltat cea
mai mare industrie a cărnii de
porc din nevoia de a hrăni clasa de mijloc a populaţiei sale
tot mai numeroase.
În realitate, specificul chinez al afacerilor cu suine este
uimitor. În timp ce numărul de
porci crescuţi este în creștere
și cantitatea de carne este
așteptată să atingă 93 de milioane de tone până în 2022,
când produsele din carne vor
reprezenta 63% din piaţa naţională, depășind carnea de pasăre și de vită.
Mai mult ca sigur, apetitul
chinezilor pentru carnea de
porc a fost principalul motor al
industriei și al saltului în producţie. La mijlocul anilor ’70,
în mijlocul Revoluţiei Verzi,
un cetăţean chinez consuma,
în medie, 8 kilograme de porc
pe an. Astăzi, fiecare locuitor
din această ţară mănâncă anual o cantitate de 39 de kilograme de porc, în timp ce un american, doar 27 de kilograme. Cu

așa o creștere spectaculoasă
a cererii, nici nu e de mirare că la finele anului 2014, se
așteaptă ca numărul de porci
crescuţi în China să fie dublu
faţă de numărul total al locuitorilor din SUA!
Chiar dacă cele mai multe evaluări iau în considerare
producţia de carne, și efectivul
suinelor din China este demn
de Cartea Recordurilor. Până la
finele acestui an, numărul de
porci va atinge 723 de milioane de capete.
Studiul lansat recent a analizat inclusiv tradiţia și istoria
Chinei pentru a le corela cu
explozia producţiei de carne
de porc. Deloc de neglijat, în
limba chineză, cuvântul care
definește ”carnea” (rou) este
același cu cel folosit pentru
”porc” sau ”carne de porc”. În
scris, vechii chinezi aveau un
semn distinct pentru carne
și care prezenta și o codiţă
de purcel. Așadar, încă de dinainte de ”invazia” din ziua
de astăzi, porcul a fost mereu
prezent în societatea chineză,
având avantajul de a furniza
un îngrășământ ieﬅin și la îndemână pentru agricultura micilor gospodării de fermieri.

Consumul
de carne, simbol
al bunăstării

ficatul, rinichii, splina și alte organe sunt prezente în farfuriile
asiaticilor care au o bucătărie
adaptată pentru a folosi cât mai
mult din animalul sacrificat.

Analiștii de astăzi apreciază
că motivarea guvernului chinez de a stimula producţia de
carne de porc nu are însă de-a
face doar cu stabilirea unui
preţ acceptabil, ci urmărește
și să dea satisfacţie populaţiei care, în mod tradiţional, nu
și-a permis până recent, luxul
de a consuma carne de porc la
discreţie. Delectarea cu carne
de astăzi este, pentru chinezi,
semn de bunăstare, de progres!
Când vine vorba de consum,
chinezii nu mănâncă doar carnea de porc. Picioarele de porc,

Rezervă
naţională
de porci
Faptul că industria suinelor
este una de importanţă strategică pentru China este întărit

de rezerva naţională de porci în
viu, dar și de carne congelată pe
care guvernul chinez o stochează. Stocurile au fost iniţiate
după epidemia cu virusul urechii albastre de porci, din 2006,
care a decimat efectivul naţional de suine. În acel moment,
autorităţile chineze au realizat
că pentru a ţine sub control
evoluţiile preţurilor, este nevoie de o rezervă strategică din
care să se aprovizioneze piaţa
naţională în momente de criză.

Importă lichid
seminal
Cea mai mare problemă a
fermelor de porci din China este
productivitatea nesatisfăcătoare
pentru volumul de carne solici-

tat. Soluţia: ”abonamente” anuale la cele mai renumiţi furnizori
de lichid seminal din lume. Potrivit ziarului The Gurdian, doar
din Marea Britanie, China importă ”sămânţă” de vier de 73 de
milioane de dolari!
În ultimii ani, micile afaceri de familie au fost încurajate de stat să se unească și să se
dezvolte în ferme în toată regula. Concomitent, capacitatea
fermelor mari a crescut și ea.
Dacă din 1991 până în 2009,
numărul total al crescătoriilor

de suine a scăzut cu 70%, în
același internal de timp, efectivul de suine pe fermă a crescut
de la 945 la 8.389 de capete.
Dacă guvernul de la Beijing a susţinut finanţarea rapidă și consolidarea afacerilor
agricole, companiile chineze
s-au orientat în afară pentru a
învăţa cum să gestioneze noile ”imperii” porcine. Anul trecut, marele jucător de pe piaţă
Shuangui a achiziţionat gigantul Smithfield – care operează
ferme inclusiv în România,
chinezii reușind astfel să pună
mâna pe cele mai moderne afaceri cu suine din lume.
Cu bani, tehnologie, dar
mai ales ambiţie, China este de
neoprit când vine vorba despre
fermele și carnea de porc!
Agro-business.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

nr. 4 (155) 20 martie 2014 

15

Cereri și oferte – perioada 1 - 18 martie 2014 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume
produs

Descriere produsului

Echipamente
agricole

Se vinde un complet
de utilaj nou tehnologic pentru producerea
nutreţului concentrat

Cantitate
o unitate

Fălești, s. Logoﬅeni, Director: Cireș Vasile, Telefon:
(259) 60138, Telefon mobil:
079541608

Echipamente
agricole

Fălești, s. Logoﬅeni, Director: Cireș Vasile, Telefon:
(259) 60138, Telefon mobil:
079541608

Grâu

Vând grâu alimentar,
conţinutul de gluten
- 19%

150
tone

Fălești, s. Sărata Veche, Telefon: (259) 96441, Email: ciobancarasdiana@mail.ru

Soia

Vând soia

18 tone

Edineţ, s. Lopatnic, Telefon
mobil: 069949629

Comercializăm soia,
10 tone
marfa se află în depozit

Edineţ, s. Alexandreni, Telefon: (246) 93191, Telefon
mobil: 078160650

Soia

Comercializăm soia

20 tone

Edineţ, s. Alexandreni, Telefon mobil: 076715573

Floarea-soarelui

Vând floarea soarelui

25 tone

Fălești, s. Pompa, Director:
Goreacioc Victor, Telefon
mobil: 079559232

Floarea soarelui

Comercializez răsărita
mășcată

5 tone

Edineţ, s. Bădragii Noi, GT
Pirojoc Valerii, Telefon:
024643215, 067130526

Floarea-soarelui

Vând floarea soarelui
de calitate bună

50 tone

Fălești, s. Sărata Veche, Telefon: (259) 96441, Email: ciobancarasdiana@mail.ru
Fălești, s. Pompa, Director:
Goreacioc Victor,Telefon mobil:079559232

200
tone

Vând ovăs

15 tone

Telenești, s. Inești, adminstrator: Rosca Eugenia, Telefon mobil: 76710013

Fân și senaj

Vând fân de lucernă
balotată

1500
bucăţi

Fălești, s. Bocani, Administrator: Cernavca Gheorghe,
Telefon mobil: 079520844

Sfecla roșie

Comercializăm sfeclă
roșie, soiul Forono

20 tone

Briceni, s. Colicăuţi, Telefon
mobil: 069195685

10 tone

Ungheni, s. Chirileni, Manager: Vladei Ion, Telefon:(236)
23923, (236) 75341, Telefon
mobil: 079207222

5000
bucăţi

Edineţ, Cupcini, Telefon mobil: 067127101

2000
bucăţi

Ungheni, str. Decebal, 66,Manager: Grebeniuc Anatol, Telefon: (236) 22389, Telefon
mobil: 069413717, Email:
procvet12@yandex.ru

Pepiniere vitiVând butași de mure
cole și pomisoiul Thornfrece
cole

1000
bucăţi

Ungheni, str. Decebal, 66,
Manager: Grebeniuc Anatol, Telefon: (236) 22389, Telefon mobil: 069413717,
Email: procvet12@yandex.ru

Material semincer

30 tone

Edineţ, director: Popușoi Valeriu Tudor, Telefon mobil:
069325681, 069001188

Regiune

Se vinde un complet
de utilaj tehnologic
o unipentru procesarea laptate
telui (producerea brânzei de vaci)

Soia

Ovăs

Porumb

Vând porumb pentru
furaj

Porumb

Comercializez porumb 30 tone

Telenești, s. Inești, adminstrator: Rosca Eugenia, Telefon mobil: 76710013

Porumb

Comercializăm porumb în știuleţi

50 tone

Edineţ, s. Lopatnic, Telefon
mobil: 069949629

Orz

Comercializăm orz
pentru furaj, curat și
uscat

15 tone

Edineţ, Cupcini, Telefon mobil: 067127101

ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂ REALIZEAZĂ

MATERIAL SĂDITOR DE ZMEURA

Varză

Comercializez varză

Pepiniere vitiComercializăm puieţi
cole și pomide măr, soiul Hana
cole
Pepiniere vitiStoloni de căpșune
cole și pomiCorona
cole

Vând seminţe de soia

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?

în cantitate de 10 mii bucăţi.
Preţ negociabil.
Raionul Orhei. Contact: 0 691 47 681

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

