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 Preţiosul rod al nordului 
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„Eco-Răzeni” oferă posibilităţi 
tinerilor cu dizabilităţi 
din comunitate

Agricultorii se pregătesc Agricultorii se pregătesc 
DE PROTESTEDE PROTESTE

La 8 mai, curent oragani-
zaţiile reprezentative de 
fermieri: UniAgroProtect, Fe-
deraţia Fermierilor din Mol-
dova, Federaţia  Naţională a 
Agricultorilor AGROinform 
și Asociaţia Producătorilor 
de Fructe Moldova Fruct 
și-au convocat consiliile de 
administrare într-o ședinţă 
comună pentru a discuta 
două probleme stringente 
din agricultură. 
La 17 martie 2014, reprezentanţii fermi-
erilor au semnat o scrisoare către prim-
ministru în care şi-au exprimat îngrijo-
rarea cu privire la scumpirea carburan-
ţilor. Până în prezent însă, agricultorii 
nu au primit vreun răspuns din partea 
autorităţilor . Ulterior, a fost organizată 
și o conferinţă de presă în cadrul căreia 
organizaţiile de fermieri au solicitat, în 
mod repetat, o întrunire cu premierul 
Leancă. Din păcate, nu a urmat nicio 
reacţie. 

Producătorii agricoli sunt nemulţu-
miţi  de faptul că întreprinderile petroli-
ere au operat în acest an două modifi cări 
ale preţurilor la benzină şi motorină. La 
sfârşitul lunii ianuarie cea mai solici-
tată benzină de marca Premium-95 s-a 
scumpit cu 50 de bani, până la 17 lei şi 
87 de bani per litru. Preţul la motorină 
a crescut până la 17 lei şi 17 bani. Ulte-
rior, la începutul lunii martie benzina 
s-a scumpit cu 70 de bani, iar motorina 
cu 50 de bani per litru. Astfel, din nouă 
martie preţul la pompă la cea mai soli-
citată benzină cu cifra octanică A95 la 
staţiile PECO a ajuns la 18,47 de bani 
pentru un litru, iar motorina a ajuns să 
coste respectiv 17,67-17,69 lei pentru un 
litru. În ambele cazuri, importatorii de 
produse petroliere au explicat majorările 
de preţuri prin deprecierea leului faţă de 
valutele străine şi majorarea accizelor.

Scumpirile au provocat pierderi enor-
me agricultorilor. „Pe parcursul unei 
luni, preţurile la motorină au crescut cu 
un leu per litru. Reieşind din volumul 
de motorină folosită în scopuri agricole, 
fermierii au pierdut aproximativ 200 
mil. de lei.”, se menţiona într-o scrisoare 
adresată premierului de către asociaţiile 
de agricultori. Astfel, majorarea fondului 

de subvenţionare nu a fost simţită pe 
fondul scumpirii motorinei. „Chiar dacă 
anul trecut fondul de subvenţionare a 
sporit cu 100 mil. de lei, pierderile în 
urma scumpirii au ajuns la 200 de mil. 
lei.”, a conchis Iurie Hurmuzachi, vice-
directorul Federaţiei Naţionale a Agri-
cultorilor din Moldova AGROinform.

O altă cerinţă a fermierilor este 
semnarea de către ministrul economi-
ei, Valeriu Lazar a Strategiei Naţionale 
de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediu-
lui Rural şi publicarea imediată a aces-
tui document important în Monitorul 
Ofi cial.

”Fermierii riscă să rămână fără fondu-
rile europene ENPARD în valoare de 68 
de milioane de euro, din cauza refuzului 
ministrului Economiei de a contrasemna 
Strategia Naţională Dezvoltare a Agri-
culturii și Mediului Rural”, a declarat 
preşedintele „UniAgroProtect”, Alexan-
dru Slusari. 

Pe 15 martie, Guvernul a aprobat 
Strategia Naţională de Dezvoltare a 
Agriculturii și Mediului Rural. Aceasta 
a fost ultima condiţie pentru Republica 
Moldova pentru a avea acces la fonduri-
le europene.

Continuare în pag. 2



Cel mai greu examen 
este cel al vieţii 

Viaţa noastră este plină de examene şi teste. Trecem mai uşor 
sau mai greu peste ele în speranţa că vom obţine fericire deplină, 
dar ne împiedicăm în teorii şi în superstiţii. Există multe cărţi care 
ne învaţă cum să trăim corect sau să fi m fericiţi, o parte din noi în-
cearcă să aplice aceste teorii în viaţa de zi cu zi, puţini însă reuşesc. 

Nu există încă o reţetă universală pentru examenul vieţii. Până 
o să găsim soluţia,  nu ne rămâne decât să căutăm în noi dorinţe, 
motivaţii şi semnifi caţii. Pentru că farmecul vieţii nu stă în cărţi 
şi reţete de fericire absolută, ci în modul în care fi ecare dintre 
noi reuşeşte s-o afl e. Că fericirea e relativă sau că ea nu există cu 
adevărat, nu putem spune cu exactitate, însă putem bănui că ea 
e acolo atunci când ne saltă inima din piept, când ne bucurăm de 
bucuria altora, când ne trezim de dimineaţa cu post ă de viaţă ştiind 
că totuşi azi e atât de departe de a fi  o zi specială.

Omul din noi se încăpăţânează să se compare cu alţii, să îşi 
dorească să fi e altcineva, să se accepte cu greu aşa cum este şi e 
mare lucru atunci când înveţi să nu te mai priveşti prin ochii celor 
din jur, să nu mai porţi măşti şi să accepţi să te priveşti pe tine în 
toate oglinzile pe care le întâlneşti. 

Imaginea din oglindă o porţi cu tine mereu şi atunci când nu 
vrei să o mai accepţi nu aştepta ca altcineva să facă acest lucru în 
locul tău. Oamenii din jurul nostru sunt  cele mai mari expresii ale 
adevărului pe carele putem afl a despre noi. Cu toţii avem un ritm 
propriu care ne conduce şi mai presus de toate cu toţii avem în noi 
puterea  de a merge până la capătul drumului. Să nu fi ţi însă trişti 
când drumul vostru nu coincinde cu a celor apropiaţi. Sunt în viaţă 
momente când fi ecare merge pe poteca lui, dar să nu uităm că ni-
ciun drum nu e ocolit de alte cărări şi până şi cele mai îndepărtate 
poteci ajung să se interescteze.

Eu am învăţat că valorile şi idealurile sunt diferite, şi doar pen-
tru că cineva nu ni le împărtăşeşte, nu înseamnă că e mai prejos 
decât noi. Am învăţat că doar respectând vei fi  la rândul tău res-
pectat şi că doar învăţând din greşelile proprii poţi fi  un bun sfetnic 
pentru cei din jur. 
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„Până în prezent, această Strategie 
nu este publicată, deoarece ministrul 
economiei refuză intenţionat să con-
trasemneze acest document. Minis-
trul a plecat în concediu și nu avem 
garanţia că va semna, după ce se va 
întoarce. Totul se întâmplă din cauza 
unui confl ict între Ministerul Econo-
miei și Ministerul Agriculturii, care 
are la bază anumite interese și ambi-
ţii pentru a gestiona fondurile euro-
pene”, a declarat Alexandru Slusari.

”Suntem în continuă căutare de 
fonduri, iar situaţia creată este una 
ridicolă, consideră vice directorul 
AGROinform Iurie Hurmuzachi.

Amintim că Strategia Naţională 
de Dezvoltare a Agriculturii a fost 
aprobată de Guvern la mijlocul lui 
martie. Potrivit documentului, până 
în 2020, urmează să crească compe-

titivitatea sectorului agroalimentar 
din Moldova, să fi e asigurată gesti-
onarea durabilă a resurselor natura-
le, dar şi să fi e îmbunătăţit nivelul 
de trai în zonele rurale.

În cadrul ședinţei Consiliilor a 
fost aprobata declaratia comuna si a 

fost stabilita data mitingului de pro-
test - 28 mai 2014. Organizaţiile de 
fermieri au ales un comitet organi-
zatoric care va susţile luni, 12 mai, 
ora 10:00 o conferinţă de presă. 

Mai jos găiţi declaraţia aprobată 
la ședinţa comună a Consiliilor.

Agricultorii se pregătesc Agricultorii se pregătesc 
DE PROTESTEDE PROTESTE

Organizaţiile de fermieri sunt profund îngri-
jorate, în legătură cu inacţiunile Guvernului şi 
Ministerului Economiei, în special, în ceea ce 
vizează rezolvarea mai multor probleme ce ţin 
de domeniul agricol.

Organizaţiile semnatare nu odată au sensi-
bilizat autorităţile statale despre necesitatea 
includerii agriculturii şi dezvoltării rurale în 
lista priorităţilor naţionale. Aceasta, precum 
şi aprobarea urgentă a Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, au 
fost condiţiile Uniunii Europene pentru acce-
sarea de către Republica Moldova a fondurilor 
nerambursabile ENPARD. Fără acest sprijin fi -
nanciar  modernizarea rapidă a sectorului agrar 
este imposibilă.

După mai multe discuţii politice difi cile, noi 
am obţinut includerea agriculturii şi dezvoltării 
rurale în lista priorităţilor în cadrul Acordului 
de colaborare între Republica Moldova şi Uniu-
ne Europeană. În continuare, pe data de 12 mar-
tie 2014 Guvernul aprobă Strategia Naţională de 
Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, însă 
Ministrul Economiei pînă în prezent nu a con-
trasemnat acest document, fapt care face impo-
sibilă publicarea Strategiei în Monitorul Ofi cial. 

La fel de gravă rămâne situaţia cu reglemen-
tarea pieţei produselor petroliere. Organizaţiile 
noastre, pe parcursul anilor 2012-2013 de mai 
multe ori au solicitat:

1. Elaborarea şi adoptarea unei noi meto-
dologii de apreciere a preţurilor la produsele 
petroliere importate, care va reglamenta cal-
cularea adaosului comercial pentru motorina 
importată de la cotaţiile Platts Mediaterrane-
an, dar nu de la preţul declarat de către im-
portatori la vamă şi cu includerea exclusivă a 
cheltuielilor ce  ţin nemijlocit de procurarea 
combustibilului;

2. Anularea cerinţelor faţă de operatorii din 
piaţa produselor petroliere privind mărimea ca-
pitalului social şi volumul minimal al depozitu-
lui petrolier. 

3. Acordarea pentru agricultori  a dreptului de 
a importa direct motorină în scopuri agricole;

`Ministerul Economiei a elaborat, iar Guver-
nul a aprobat, încă în toamna 201, modifi cările 
la Legea ce reglementează piaţa produselor 
petroliere, care conţine toate doleanţele expu-
se mai sus. Însă a trecut deja un an şi jumătate 
de la data aprobării modifi cărilor nominalizate, 
iar proiectul respectiv de modifi cări aşa şi nu a 
ajuns la Parlament şi a fost retras de la Guvern. 
Organizaţiile noastre în martie 2014 au solicitat 
întrevederea cu prim-ministru RM, domnul Iu-
rie Leancă, însă solicitarea noastră a rămas fără 
răspuns. Pe data de 26 aprilie, 2014 conducerea 
organizaţiilor de fermieri a organizat o conferin-
ţă de presă, la care încă odată a repetat cerinţele 
referitoare la procesul formării preţurilor la 
produsele petroliere. Cu regret, pînă în prezent, 
nu a fost înregistrat niciun progres în acest do-
meniul.

Reieşind din toate cele expuse, cerem de ur-
genţă:

1. Semnarea de către dl. Lazar Strategiei Na-
ţionale de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului 
Rural şi publicarea imediată a acestui document 
important în Monitorul Ofi cial;

2. Aprobarea de către Guvern a modifi cărilor 
ce ţin de reglementarea pieţei produselor petro-
liere, menţionate mai sus, şi înaintarea imediată 
a acestora către Parlament.

În cazul în care cerinţele noastre nu vor fi  în-
deplinite, în următoarele 2 săptămâni, organiza-
ţiile noastre intenţionează să organizeze, pe data 
de 28 mai 2014, un miting de protest, la care 
vom cere demisia Ministrului Economiei. 

Preşedinte FNFM  Valeriu Cosarciuc

Preşedinte 
“UniAgroProtect”  Alexandru Slusari

Director Executiv 
“AGROinform”  Aurelia Bondari

Preşedinte 
MoldovaFruct   Vitalie Gorincioi
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ISTORII DE SUCCES

 PREŢIOSUL ROD AL NORDULUI MOLDOVEI
E imposibil să treci cu vederea această construcţie impunătoare în 
apropierea drumului de ocolire a orașului Edineţ. În faţa porţilor, pe 
un soclu înalt, e instalată macheta unui măr imens, cu un diametru 
de câţiva metri. Mărul este atât punctul de orientare pentru cum-
părătorii de fructe ai gospodăriei agricole, conduse de antreprenorul 
Victor Scutaru, cât și principalul simbol care stă la baza afacerii lui 
prospere. 

Putem spune cu certi-
tudine că Victor Scutaru 
face parte din grupul 
oamenilor de afaceri care 
au spirit înnăscut de 
întreprinzător. Potrivit 
propriilor mărturisiri, nu 
are studii speciale. Chiar 
și așa, tot de ce s-a apucat 
legat de acest gen de acti-
vitate a adus roade bune 
la propriu și la fi gurat. 

În primul rând, asta se 
referă la recolta livezilor 
sale întinse care ocupă o 
suprafaţă de aproape 80 
hectare. Dintre acestea, 11 
hectare sunt livezi de pru-
ne, 3 hectare – livezi de 
cireșe, iar restul 66 hecta-
re sunt livezi de mere. Dl. 
Scutaru a gajat primele 20 
hectare de livezi de mere 
în anul 2003, iar peste 2 
ani livada a crescut deja 
până la dimensiunile ac-
tuale. Tot atunci Victor s-a 
ciocnit cu o nouă proble-
mă: păstrarea recoltelor 
bogate. 

Iniţial, timp de 4 ani, 
fructele erau păstrate în 
frigiderele industriale 
din raionul vecin, Briceni. 
Însă, potrivit lui Victor, 
anual gospodăria plă-
tea zeci de mii de dolari 
doar pentru serviciile de 
păstrare a merelor. Chel-
tuielile mari l-au făcut 
să analizeze proiectul de 
construcţie a propriului 
frigider. 

S-a decis să obţină 
mijloacele necesare pentru 
implementarea acestui 
proiect prin intermediul 
liniei de creditare a pro-
gramului „Compact” al  

Corporaţiei Provocările 
Mileniului. După cum 
mărturisește însuși Victor, 
acesta a fost primul credit 
bancar din viaţa lui, deoa-
rece proiectele anterioare 
au fost realizate cu banii 
proprii. Ca și în cazul al-
tor antreprenori creditaţi 
în cadrul programului 
„Compact”, Victor numește 
printre cele mai atracti-
ve condiţii ale creditului 
scutirea de TVA pentru 
echipamentul procurat, 
perioada anuală de graţie 
la achitarea creditului, 
precum și termenul de 
achitare a creditului de 5 
ani. 

Cu mijloacele împru-
mutate Victor Scutaru a 
construit un frigider in-
dustrial cu o capacitate de 
2 mii tone și 12 camere. 
Clădirea pentru complexul 

frigorifi c a fost construită 
pe mijloacele bănești ale 
întreprinderii, iar pe banii 
împrumutaţi a fost achizi-
ţionat echipamentul frigo-
rifi c, ușile speciale pentru 
camere și panourile pro-
fesionale pentru izolarea 
pereţilor. De asemenea, 
potrivit lui Victor, o parte 
din resursele împrumuta-
te a fost utilizată pentru 
amenajarea unei săli în-
căpătoare de ambalare a 
fructelor. 

În prezent, deoarece 
o parte semnifi cativă de 
pomi încă nu a ajuns la 
fructifi care,  recolta din 
livezile ce aparţin familiei 
Scutaru nu este sufi cientă 
pentru a umple complexul 
frigorifi c. Cu toate acestea, 
camerele frigorifi ce nu 
sunt niciodată pustii deoa-
rece încăperile libere sunt 

date în arendă pentru păs-
trarea fructelor cultivate 
de alte gospodării agricole 
din nordul ţării. 

Construcţia frigiderului 
industrial a contribuit, în 
primul rând, la creșterea 
vânzărilor de mere pentru 
întreprinderea lui Victor. 
„Dacă înainte comercia-
lizam merele la preţul de 
4 lei per kilogram, acum, 
în sezon favorabil, le pu-
tem comercializa și la un 
preţ de 7 lei. În principiu, 
am putea păstra fructele 
pentru o perioadă mai 
îndelungată, până în luna 
mai, dar suntem nevoiţi să 

vindem marfa pentru a ne 
suplini activele curente și 
a achita creditul”, spune 
Victor Scutaru. În plus, 
întreprinderea a reușit 
să-și diversifi ce parţial 
piaţa de desfacere. „După 
instalarea echipamentu-
lui frigorifi c, au apărut 
cumpărători din Emiratele 
Arabe Unite și Maroc. 
Potenţiali cumpărători au 
venit și din Marea Brita-

nie. Aceștia din urmă au 
verifi cat calitatea merelor 
și condiţiile lor de păstra-
re”, a adăugat Victor. 

Necesitatea de a-și 
diversifi ca piaţa de des-
facere este una dintre 
principalele sarcini și, 
totodată, o problemă se-
rioasă, potrivit lui Victor. 
Ca să-și diversifi ce piaţa 
de desfacere, gospodăria 
agricolă intenţionează 
să achiziţioneze cât mai 
curând o linie de sortare 
a merelor. „În anul 2012, 
Kazahstanul a reprezentat 
principala noastră piaţă 
de desfacere. Treptat, par-

ţial ne-am reorientat spre 
piaţa rusească. Pe lângă 
aceasta, sezonul trecut 
am furnizat o mașină în 
Maroc, însă din cauza că 
nu avem linia de sortare, 
am întâmpinat probleme”, 
povestește Victor Scuta-
ru. „Merele noastre sunt 
bune, însă au trei mărimi 
diferite, iar acest lucru re-
prezintă o problemă. Cum-
părătorul dorește ca toată 
marfa să fi e de o mărime”. 

O linie de sortare costă 
aproximativ 200 mii euro, 
iar pentru a o achiziţiona, 
Victor intenţionează să 
mai contracteze un credit. 
De asemenea, gospodăria 
planifi că să cumpere o 
mini fabrică de producere 
a sucurilor naturale cu o 
capacitate de producere de 
800 litri pe oră, care costă 
80 mii euro. „Suntem gata 
să cumpărăm echipamen-
tul chiar și mâine dacă gă-
sim bani. Ne dorim o linie 
modernă, complet auto-
matizată”, își împărtășește 
planurile antreprenorul 
din Edineţ. 

Întreprinderea lui 
Victor are 11 angajaţi per-
manenţi, iar în perioada 

de recoltare atrage apro-
ximativ 80 de muncitori 
sezonieri. La fel ca și în 
alte regiuni ale ţării, mai 
mult de jumătate dintre 
muncitorii sezonieri sunt 
femei. Potrivit lui Victor, 
întreprinderea achită un 
salariu mediu de 3 mii lei. 

Familia Scutaru are 
patru feciori, toţi mari 
deja. Victor povestește că 
unul dintre ei trăiește în 
Franţa, unde și-a înteme-
iat o familie, iar restul îl 
ajută în afacere. ”Feciorul 
mai mare are grijă de tot 
ce este legat de vamă – un 
sector unde are mult de 
lucru. Feciorul mai mic 
este responsabil de comu-
nicarea cu băncile, iar al 
treilea fecior duce trata-
tive cu clienţii. Dacă mă 
veţi întreba preţul la care 
cumpără fructe un client 
sau altul, nu aș putea să 
vă răspund, ci ar trebui 
să-mi contactez fi ul”, spu-
ne cu sinceritate Victor 
Scutaru. „Soţia mea este 
contabil. Practic, fi ecare 
este responsabil de secto-
rul său. Îmi place că toate 
persoanele implicate în 
afacere sunt apropiate, nu 
sunt străini”. 

Principalele probleme 
cu care se confruntă afa-
cerea, inclusiv obţinerea 
creditelor și achiziţionarea 
echipamentului, sunt dis-
cutate în cadrul familiei. 
„Suntem o echipă. Recent 
am fost la un tratament 
într-un sanatoriu; am stat 
liniștit, fără să-mi fac griji 
pentru ceva. Nu cred că aș 
fi  fost la fel de liniștit dacă 
în afacere erau implicaţi 
și străini”, mărturisește 
Victor. În același timp, 
potrivit lui, el rămâne a fi  
persoana decisivă în ceea 
ce privește problemele 
strategice ale gospodăriei. 

Potrivit lui, Republi-
ca Moldova trebuie și de 
acum înainte să se poziţi-
oneze ca o ţară cu o agri-
cultură dezvoltată, chiar 
și în pofi da difi cultăţilor 
legate de angajarea mun-
citorilor califi caţi și de ni-
velul scăzut de subvenţio-
nare a acestui sector dacă 
e să facem comparaţie 
cu situaţia din alte state. 
„Avem deja o reputaţie de 
ţară agrară. Și deoarece 
asta ne reușește cel mai 
bine, trebuie să dezvoltăm 
anume acest sector”, con-
sideră Victor Scutaru. Iată 
motivul pentru care ma-
cheta mărului va sta mulţi 
ani înainte în faţa porţilor 
gospodăriei lui, în calitate 
de simbol al muncii ane-
voioase și a succesului în 
afaceri.
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PREȚURI

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     08.05.2014

În magazinele specia-
lizate ale fabricilor avicole 
din Republica Moldova 
preţul unui kilogram de 
carne de pasăre a ajuns la 
38 de lei, cu unu-doi lei 
mai scump decât anterior. 
Totodată, costul unui fi leu 
de pui a crescut cu 2-3 lei, 
până la 66 de lei. Producă-

torii explică scumpirea prin 
costurile mai mari de pro-
ducţie, inclusiv pentru că 
a crescut preţul la furajele 
de import şi la carburanţi. 
Datele statistice arată că în 
primele trei lui ale acestui 
an preţurile la carne şi pre-
paratele din carne au stag-
nat, iar în martie chiar s-au 

iest init cu 0,2%. Potrivit 
Biroului Naţional de Sta-
tistică, în luna martie, au 
scăzut preţurile la ouă de 
găină – cu 10,1%, la slăni-
nă neprelucrată – cu 4,1%, 
carne de porc – cu 2,0%, 
subproduse – cu 1,0%, lap-
te integral, smântână şi 
frişcă – cu câte 0,3%. 

S-a scumpit 
CARNEA DE PUI
De la mijlocul săptămânii trecute preţul cărnii de găină s-a majorat 
în medie cu 3-4%, din cauza costurilor în creştere pe care producă-
torii trebuie să le suporte pentru achiziţia de furaje şi carburanţi, 
potrivit producătorilor şi distribuitorilor de carne.

Agricultorii spun 
că deprecierea monedei 
naţionale a dus la scum-
pirea răsadului.

«Vânătă, chiperi de 
tot soiul, roşii, castraveţi 
– avem răsadă pentru 
toate. Răsada s-a scumpit, 
a crescut valuta și preţul 
la seminţele de legume», 
spune Vasile Corbu, pro-
ducător de răsadă.

Cumpărătorii se plâng 
că preţurile sunt prea 
mari.

«Răsadul este frumos, 
dar cam scump. Am vrut 
să cumpăr roşii, acasă să 
le sădesc, dar mie îmi tre-
buie mai multe şi cu cinci 

lei este scump, îmi trebu-
ie măcar 150 de fi re», a 
zis un cumpărător.

La piaţă, fi rele de cas-
traveţi şi de roşii costă 
cinci lei bucata. Preţul 

unui fi r de răsad de varză, 
vânătă sau ardei este de 
trei lei, iar dacă acesta 
este mai bine dezvoltat, 
preţul creşte cu încă cu 
doi lei. 

RĂSAD MAI SCUMP 
ÎN ANUL CURENT
Cine doreşte să mănânce legume din propria grădina, are deja 
posibilitatea să cumpere răsad. Fermierii şi-au scos producţia pe 
piaţă cu două săptămâni mai devreme, datorită primăverii tim-
purii din anul acesta. Răsadul este însă mai scump cu 20 la sută 
faţă de anul trecut. 

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

LEGUME

Ardei dulce  -  -  - 40,00 45,00 45,00 30,00 45,00 43,00 40,00 45,00 40,00 38,00 40,00 40,00
Cartofi 5,00 6,00 5,50 3,00 8,50 5,00 8,00 10,00 9,00 7,00 9,00 8,00 5,00 6,00 6,00
Cartofi  timpurii  -  -  - 16,00 20,00 18,00 16,00 18,00 18,00 18,00 20,00 20,00 10,00 15,00 12,00
Castraveţi 25,00 25,00 25,00 23,00 26,00 23,00 20,00 33,00 30,00 25,00 30,00 28,00 20,00 20,00 20,00
Ceapă galbenă 9,00 10,00 10,00 7,50 11,00 9,00 8,00 10,00 9,00 9,00 12,00 10,00 7,00 7,00 7,00
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 15,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 32,00 32,00 32,00 35,00 38,00 38,00 35,00 35,00 35,00
Dovlecei  -  -  - 23,00 25,00 23,00 16,00 25,00 18,00 - - -  -  -  - 
Morcov 8,00 10,00 10,00 5,50 12,00 7,50 8,50 10,00 9,00 8,00 10,00 9,00 6,00 6,50 6,00
Morcov timpuriu  -  -  - - - - 12,00 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00  -  -  - 
Pătrunjel  -  -   - - - - 25,00 30,00 30,00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -  - - - - 12,00 12,00 12,00 - - -  -  -  - 
Ridiche de lună 11,00 11,00 11,00 10,00 12,00 10,00 9,00 15,00 15,00 10,00 12,00 10,00 5,00 6,00 6,00
Roşii de seră 25,00 25,00 25,00 23,00 35,00 23,00 20,00 35,00 25,00 25,00 30,00 25,00 23,00 25,00 25,00
Sfeclă de masă 1,00 2,00 1,50 1,50 5,00 2,50 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Sfecla de masa timpurie  -  -  - - - - 12,00 12,00 12,00 - - -  -  -  - 
Usturoi  -  -  20,00 25,00 20,00 20,00 30,00 30,00 25,00 30,00 30,00  -  -  - 
Varză  -  -  - 6,00 8,00 7,00  -  -   - 8,00 12,00 10,00 5,50 6,00 6,00
Varză timpurie 13,00 13,00 13,00 9,00 12,00 10,00 9,00 9,00 9,00 14,00 15,00 15,00 8,00 8,00 8,00
Varză conopidă  -  -   - 25,00 25,00 25,00  -  -   - 35,00 35,00 35,00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -   - - - - 8,00 8,00 8,00 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Vinete  -  -   - 28,00 28,00 28,00 30,00 30,00 30,00 40,00 45,00 40,00  -  -  - 

FRUCTE

Banane 28,00 28,00 28,00 23,68 23,68 23,68 22,00 28,00 28,00  -  -  - 20,00 20,00 20,00
Căpşune  -  -   - 50,00 55,00 50,00 65,00 65,00 65,00 - - -  -  -  - 
Grepfrut 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00 18,00 15,00 18,00 16,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -  - 22,00 24,00 24,00 22,00 25,00 24,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Mandarine 27,00 27,00 27,00 20,00 30,00 22,00 28,00 28,00 28,00 - - - 15,00 17,00 17,00
Mere 4,00 6,00 5,00 4,00 8,00 5,50 5,00 10,00 8,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00
Mere Golden 4,00 5,50 5,00 5,00 12,00 5,50 4,00 9,00 8,00 8,00 12,00 9,00 8,00 9,00 8,00
Mere Idared 4,00 5,00 5,00 3,00 6,00 5,00 4,00 8,00 7,00 6,00 8,00 7,00 6,00 7,00 6,00
Mere Richard  -  -  - 6,50 6,50 6,50  -  -  - 9,00 12,00 10,00 8,00 9,00 8,00
Miez de nucă  -  -  - - - -  -  -   - 80,00 85,00 85,00  -  -  - 
Pere  -  -   - 35,00 35,00 35,00 16,00 16,00 16,00 - - -  -  -  - 
Portocale 18,00 18,00 18,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 - - - 17,00 17,00 17,00
Prune uscate 25,00 35,00 35,00 - - - 25,00 35,00 28,00 25,00 30,00 30,00  -  -  - 
Struguri albi de masă  -  -   - 65,00 65,00 65,00 45,00 45,00 45,00 - - -  -  -  - 

Struguri roşii de masă  -  -  - 65,00 65,00 65,00  -  -  - - - -  -  -  - 
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ACTUALITATE

Japonia va acorda Mol-
dovei suport în crearea 
unui sistem de irigare 
bazat pe energia solară 
şi eoliană. Acest proiect, 
care urmează a fi  extins 
la nivel de ţară, a devenit 
obiectul discuţiilor în ca-
drul întrevederii de vineri, 
la Chişinău, a ministrului 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Vasile Buma-
cov, cu noul director al 

Departamentului pentru 
Europa al Agenţiei Japone-
ze de Cooperare Internaţi-
onală, Yamanaka Shinichi.

Potrivit agenţiei «IN-
FOTAG», cu referinţă la 
MAIA, părţile au mai 
discutat cursul realizării 
proiectului moldo-japonez 
2KR, care deja de 15 ani 
cu succes funcţionează în 
Republica Moldova.

În particular, au fost 

stabilite punctele de reper 
pentru strategia de post 
implementare a proiec-
tului, a fost examinată 
activitatea Centrului Teh-
nic fondat cu suportul 
Japoniei 

De asemenea, în cadrul 
întrevederii s-a vorbit 
detaliat despre lansarea 
proiectului «Utilizarea 
efi cientă a combustibilului 
din biomasă».

 SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ DIN MOLDOVA 
SE AGRAVEAZĂ 

 SISTEM DE IRIGARE CU UTILIZAREA 
ENERGIEI SOLARE ȘI EOLIENE 

Potrivit agenţiei «IN-
FOTAG», expertul Olga 
Gagauz a spus la prezen-
tarea raportului «Tendin-
ţele economiei Moldovei» 
că « în 2013 numărul 
născuţilor-vii pe ţară a 
constituit 37,8 mii de 
persoane, fi ind în scăde-
re cu 4%, comparativ cu 
anul precedent. Numărul 
celor decedaţi fi ind de 
peste 38 de mii (-3,8%). 
La o mie de oameni sunt 
10,6 nou-născuţi şi 10,7 
decedaţi».

Potrivit spuselor sale, 
o cauză a ratei joase a 
natalităţii este migraţi-
unea. În 2013 din ţară 

au plecat peste 2,5 mii 
de oameni, dintre care 
în Ucraina - peste 1 mie, 
în Rusia - 684, Germania 
- 256, Israel - 169, SUA 
- 160. Toţi emigranţii au 
vârste cuprinse între 20 
şi 49 de ani.

«Indiferent de rata 
joasă a natalităţii, timp 
de un an în Moldova s-a 
majorat populaţia econo-
mic activă - cu 1,8% (21,4 
mii). Aceasta constituie 
41,4% din totalul popula-
ţiei (+0,7%). De asemenea, 
s-a redus numărul şome-
rilor - cu 4,6 mii oameni», 
a spus Gagauz.

Experta a menţionat 

că majorarea numărului 
pensionarilor are loc cu 
tempouri rapide. La în-
ceputul anului 2014 în 
Moldova erau înregistraţi 
659,6 mii pensionari, cu 
9,7 mii mai mult faţă de 
anul trecut.

Potrivit spuselor sale, 
«spre anul 2025 în Mol-
dova vor fi  747 mii de 
pensionari».

«Pentru îmbunătăţirea 
situaţiei economice din 
ţară trebuie majorat nu-
mărul locurilor de muncă, 
precum şi realizarea unor 
reforme efi ciente în sis-
temul de pensii», a spus 
Gagauz.

În Moldova anual se micşorează rata natalităţii şi se măreşte nu-
mărul pensionarilor. Acestea sunt datele studiului, efectuat de 
experţii Institutului Naţional de Cercetări Economice.

Ministrul Economiei, 
Valeriu Lazăr, a spus că 
«guvernul examinează 
posibilitatea de a majora 
numărul şedinţelor infor-
male, în cadrul cărora se 
va putea discuta mai de-
taliat situaţia economică 
din Moldova».

Potrivit spuselor sale, 

«demografi a şi pensiile 
sunt subiectele cele mai 
importante şi cele mai 
discutate, de aceea la 
moment se elaborează un 
plan pentru desfăşurarea 
întrevederilor şi discuţi-
ilor pe marginea acestui 
subiect».

Lazăr a menţionat că 

«ministerul va examina 
un proiect de desfăşurare 
a reformelor în sistemul 
de pensii, dar după adop-
tarea acestuia va fi  nece-
sar un an pentru realiza-
rea tuturor schimbărilor».

«Este imposibil de a 
realiza deodată reforme-
le», a subliniat ministrul.

În primele trei luni ale 
anului 2014, producţia 
globală agricolă în Mol-
dova a crescut cu 7,4% 
comparativ cu aceeași 
perioadă în 2013, rela-
tează NOI.md. Potrivit 
datelor Biroului Naţional 
de Statistică, majorarea 
producţiei agricole a fost 
determinată de creșterea 
producţiei în sectorul zo-
otehnic cu 7,4%, căreia 
i-a revenit circa 99% din 

volumul total al producţiei 
agricole.

În special, în ianua-
rie-martie 2014 fată de 
aceeaşi perioadă a anului 
precedent în gospodăriile 
de toate categoriile a fost 
înregistrată majorarea 
producţiei (creşterii) vite-
lor şi păsărilor cu 11,7%, 
care a fost infl uenţată de 
sporirea producţiei (creş-
terii) păsărilor – cu 16,7%, 
porcinelor – cu 10,4%, bo-

vinelor – cu 3,3%, ovinelor 
şi caprinelor – cu 2,4%. 
Volumul creşterii vitelor şi 
păsărilor în întreprinderile 
agricole s-a majorat cu 
20,5% - pînă la 14,3 mii 
de tone, iar în gospodăriile 
populaţiei – cu 5,3% - pînă 
la 18,4 mii de tone.

Producţia de lapte a 
crescut cu 3,7% - pînă la 
76,9 mii de tone, inclusiv 
în întreprinderile agrico-
le – cu 45,7% – pînă la 4,7 
mii de tone (drept urmare 

creşterii efectivului mediu 
de vaci cu 11% şi producti-
vităţii acestora cu 32%), iar 
în gospodăriile populaţiei 
– cu 1,8% (drept urmare 
creşterii productivităţii va-
cilor cu 5%). Producţia de 
ouă în gospodăriile de toa-
te categoriile s-a diminuat 
cu 7,4% - pînă la 104,3 
mil., în rezultatul micşoră-
rii considerabile a şeptelu-
lui de găini ouătoare în în-
treprinderile agricole – cu 
18% - pînă la 40,9 mil. 

SECTORUL ZOOTEHNIC ÎȘI REVINE NE AŞTEAPTĂ UN NOU 
VAL DE SCUMPIRI

În următoarele luni, preţurile vor creşte cu 5,2 la sută, 
iar cel mai mult se vor scumpi produsele alimentare.

Este prognoza anunţată de guvernatorul Băncii Na-
ţionale, care spune că acest lucru se va întâmpla în po-
fi da faptului că pe plan internaţional produsele de larg 
consum se vor iest ini. BNM are prognoze optimiste, însă, 
pentru piaţa valutară. Potrivit lui Drăguţanu, moneda eu-
ropeană se va deprecia în raport cu leul moldovenesc, fără 
a preciza cât va costa un euro. 

Moldovenii ar urma să scoată mai mulţi bani din 
portofel pentru produsele de larg consum, asta în timp 
ce pe piaţa internaţională sunt anunţate iest iniri la acest 
capitol, a recunoscut şeful BNM. Întrebat care va fi  soar-
ta preţurilor pentru carburanţi, Dorin Drăguţanu nu s-a 
pronunţat şi a invocat faptul că petroliştii stabilesc preţu-
rile după bunul plac. În schimb, Banca Naţională a făcut 
prognoze mai puţin alarmante pentru piaţa valutară. Dră-
guţanu spune că, în următoarele trei luni, leul s-ar putea 
aprecia faţă de moneda europeană.
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PIATA UE

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

proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

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

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

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR „A AGRICULTORILOR „AGROINFORMAGROINFORM””

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

Pentru informaţii suplimentare apelaţi 
ofi ciul naţional de coordonare 
şi organizaţiile regionale 
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md 

Mai multe produse au-
tohtone, între care lactatele 
şi carnea procesată, nu vor 
ajunge pe piaţa Uniunii 
Europene, după semnarea 
Acordului de Asociere care 
urmează a fi  semnat în 
luna iunie. Declaraţii în 
acest sens au fost făcute de 
ministrul Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene 
(MAEIE), Natalia Gherman, 
în cadrul unui interviu 
pentru revista Infogov. Po-
trivit ofi cialului, va fi  nece-
sară o perioadă de tranziţie 
de până la zece ani.

«În cadrul negocierilor 
Acordului de Asociere şi a 
Zonei de Liber Schimb am 
reuşit să obţin o perioadă 
de tranziţie destul de în-
delungată pentru diferite 
sectoare ale economiei na-
ţionale – înainte de toate, 
pentru agricultură. Nu ne 
vom liberaliza piaţa ime-
diat după aderarea la Zona 
de Liber Schimb pentru 
sectoare precum producţia 

zahărului şi a lactatelor, 
producţia de carne crudă 
şi procesată. Perioada de 
tranziţie va fi  de până la 
zece ani, şi asta pentru că 
dorim să investim în conti-
nuare în dezvoltarea aces-
tor sectoare şi în sporirea 
calităţii produselor moldo-
veneşti. Doar atunci când 

vom fi  gata  să facem facţă 
concurenţei, vom liberaliza 
piaţa», a declarat ministrul.

Totodată, Natalia Gher-
man a menţionat că pro-
ducătorii locali vor putea 
exporta în Uniunea Euro-
peană, în regim asimetric, 
aşa cum întâmplă se şi în 
prezent.

«Mai ales că avem pro-
duse care deja sunt destul 
de competitive pe piaţa 
eropeană – în special, este 
vorba de vinuri şi de produ-
sele de origine vegetală. În 
cazul produselor de origine 
animalieră, va trebui de in-
vestit în asigurarea condi-
ţiilor fi tosanitare, în certifi -
carea originii, în instruirea 
personalului care va lucra 
pe  domeniul siguranţei ali-
mentelor, să achiziţionăm 

laboratoarele ce vor dovedi 
calitatea alimentelor. Uniu-
nea Europeană s-a angajat 
să ne susţină continuu în 
acest sens, cu banii şi cu 
expertiza necesară», a mai 
adăugat ofi cialul.

Comisarul european 
pentru Agricultură a anun-
ţat că va veni la Chişinău 
în luna mai: «Mă voi depla-
sa din nou la sfârşitul lunii 
mai în Republica Moldova, 
pentru a intra în dialog, 
de data asta nu doar cu 
autorităţile, ci concret, cu 
cetăţenii, cu reprezentan-
ţii sectorului agricol şi ai 
societăţii moldovene, în 
general, pentru a explica 
faptul că Comisia Euro-
peană a negociat un acord 
în benefi ciul Republicii 
Moldova, un acord pe care 

noi îl numim asimetric, 
în sensul că concesiile 
făcute de către Uniunea 
Europeană către Republica 
Moldova sunt mult mai 
importante decât ceea ce 
Comisia Europeană a soli-
citat Republicii Moldova ca 
şi concesii pentru Uniunea 
Europeană în acest acord. 
Atât din punctul de vedere 
al posibilităţii pentru Repu-
blica Moldova să-şi prote-
jeze produsele sensibile din 
domeniul agro-alimentar, 
pentru care încă n-au o 
dezvoltare economică sufi -
cient de importantă să facă 
faţă concurenţei europene, 
deci va exista în următorii 
10-15 ani posibilitatea ca 

Republica Moldova să-şi 
protejeze în continuare 
aceste produse pe piaţa 
naţională împotriva produ-
selor europene».

Dacian Cioloş a mai 
subliniat că „normele sani-
tare, normele de siguranţă 

alimentară trebuie respec-
tate doar de produsele Re-
publicii Moldova care ajung 
pe piaţa europeană, pentru 
a putea fi  comercializate. 
Deci mai concret, doar 
merele care ajung pe piaţa 
europeană trebuie să res-
pecte anumite norme, doar 
carnea de porc care ajunge 
pe piaţa europeană din Re-
publica Moldova trebuie să 
respecte anumite norme şi 
nicidecum impunerea prin 
acord a acestor norme pe 
piaţa Republicii Moldova. 
Pe piaţa Republicii Moldo-
va, Guvernul este suveran 
şi autorităţile Republicii 
Moldova continuă să fi e 
suverane».

Președintele Comisiei 
Europene, Jose Manuel 
Barroso, a anunţat că Re-
publica Moldova va semna 
Acordul de Asociere, inclusiv 
secţiunile de liber schimb, 
cu UE nu mai târziu de luna 
iunie a acestui an.

PERIOADĂ DE TRANZIŢIE DE PÂNĂ LA ZECE ANI 
PENTRU PRODUSE 
MOLDOVENEȘTI PE PIAŢA UE
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INTERVIU

DE CE AŢI ALES 
SĂ LANSAŢI 
O ÎNTREPRINDERE 
SOCIALĂ?

În satul Răzeni, raio-
nul Ialoveni locuiesc circa 
40 tineri cu dezabilităţi. 
Majoritatea (2/3) din ei 
nu au studii, respectiv nu 
sunt încadraţi în câmpul 
muncii, iar 1/3 au experi-
enţă minimă de activitate 
profesională sau lucru în 
echipă. De obicei, aceşti ti-
neri trăiesc în familii soci-
al-vulnerabile cu un venit 
mediu lunar sub minimul 
necesar, sunt marginali-
zaţi de membrii comunită-
ţii din cauza dezabilităţii. 
Administraţia publică 
locală nu dezvoltă niciun 
program sau acţiune pen-
tru integrarea socială a 
tinerilor cu dezabilităţi. 
Astfel, tinerii cu dezabi-
lităţi din localitate sunt 
consideraţi victime sau se 
autocalifi că ca victime din 
cauză că au oportunităţi 
reduse.

În acest context, Aso-
ciaţia Obştească “Eco-
Răzeni”, în colaborare cu 
parteneri din Austria, şi-a 
propus o abordare ino-
vatoare pentru a acţiona 
asupra reducerii sărăciei 
prin promovarea coezi-
unii actorilor sociali din 
satul Răzeni şi oferirea 
soluţiilor pentru rezolva-
rea problemelor sociale şi 
economice. În acest sens, 
organizaţia a fondat Între-
prinderea socială “Floare 

de cireş” SRL şi a lansat 
în iunie 2013 o afacere cu 
obiective sociale, creând 
astfel oportunităţi de an-
gajare şi instruire pentru 
tinerii din categorii social-
vulnerabile, în special cu 
dezabilităţi.

Întreprinderea socială 
are două domenii de acti-
vitate: servicii de alimen-
taţie publică şi creşterea 
legumelor în seră. Între-
prinderea şi-a început 
activitatea prin prestarea 
serviciului social “cantina 
de ajutor social”, în sep-
tembrie 2013 a fost lansat 
serviciul catering, pentru 
luna iunie curent, planifi -
căm realizarea pe pieţele 
din regiune a legumelor 
crescute în seră. În cadrul 

serelor vor fi  create alte 
şase locuri noi de muncă, 
dintre care cel puţin patru 
pentru fete şi băieţi cu 
dezabilităţi.

CARE SUNT 
OBIECTIVELE DE BAZĂ 
ALE ÎNTREPRINDERII 
DUPĂ CARE VĂ GHIDAŢI?

Întreprinderea socială 
„Floare de cireş” SRL re-
prezintă un spaţiu sportiv 
şi securizat, la moment, 
în care zece fete şi băieţi 
cu diferite grade şi tipuri 
de dezabilitate învaţă să 
lucreze în echipă, totodată 
obţin experienţă de mun-
că, iar CV-ul lor devine 
mai atractiv. Întreprinde-
rea socială „Floare de ci-
reş” are un program amplu 
de formare profesională 
care antrenează băieţi şi 
fete cu dezabilităţi în sfera 
alimentaţiei publice. În 
calitate de angajaţi, învaţă 
să prepare mâncare şi să o 
servească clienţilor, astfel 
îşi dezvoltă încrederea 
în sine şi se pregătesc să 
devină lideri în familiile şi 
comunităţile lor.

Întreprinderea socială 
„Floare de cireş” oferă spe-
ranţă, instruire şi angajare 

în câmpul muncii pentru 
băieţi şi fete cu dezabili-
tăţi pentru ca aceştia să-şi 
schimbe stilul de viaţă şi 
să devină membri activi în 
comunitate. Deşi activăm 
în baza principiilor siste-
mului economic pentru 
a deveni competitivi şi 
rentabili, veniturile din ac-
tivitatea întreprinderii so-
ciale sunt utilizate pentru 
formarea abilităţilor pro-
fesionale ale angajaţilor 
cu dezabilităţi şi acoperă 
cheltuielile de producere 
a mâncării pentru bene-
fi ciarii Cantinei de ajutor 
social din Răzeni. 

LA MOMENTUL 
DE FAŢĂ SUNTEŢI 
ÎN FAZA DE FINALIZARE 
A UNUI PROIECT 
CE PRESUPUNE 
DESCHIDEREA UNEI SERE 
DE CREŞTERE 
A LEGUMELOR. 
DE UNDE A VENIT IDEEA?

Efectuându-se o anali-
ză atentă a pieţei din re-
giune, considerăm că înfi -
inţarea unei sere de culti-
vare a legumelor are mari 
şanse de reuşită, având 

„ECORĂZENI” OFERĂ POSIBILITĂŢI 
TINERILOR CU DIZABILITĂŢI 
DIN COMUNITATE
“Dacă mă angajez, pierd ajutorul social şi gradul de dizabilitate”, “nimeni nu angajează persoane cu 
dizabilităţi”, “cui mă adresez şi cine mă poate ajuta să-mi caut un loc de muncă sau să învăţ o mese-
rie”, acestea sunt numai câteva dintre întrebările şi problemele la care timp de doi ani Asociaţia Ob-
ştească „Eco-Răzeni” oferă răspunsuri şi soluţii tinerilor cu dezabilităţi din satul Răzeni, raionul Ialo-
veni. Despre activităţile acestei organizaţii afl ăm de la  Preşedintele Asociaţiei Obştească „Eco-Răzeni” 
Sergiu Gurău, un tânăr care a ales să muncească în satul natal.

în vedere cererea mare de 
legume (castraveţi, ardei, 
roşii şi verdeţuri). Suntem 
în proces de construcţie a 
unui complex de sere cu 
o suprafaţă totală de 550 
m2. Necesitatea creşte-
rii legumelor în mediul 
ecologic în incinta serelor 
este o alternativă tot mai 
căutată faţă de produsele 
tradiţionale nu numai 
pentru calitatea şi gustul 
lor dar şi pentru faptul că 
sunt sănătoase şi necesare 
pentru organismul uman.

Dat fi ind faptul că în-
treprinderea socială şi-a 
propus drept scop creşte-
rea gradului de incluziune 
socială şi calităţii vieţii 
a tinerilor cu dezabilităţi 
prin facilitarea accesului 
lor la servicii sociale ino-
vative, exersarea abilită-
ţilor de viaţă şi de muncă, 
combaterea marginalizării, 
implicarea părinţilor şi 
asigurarea sustenabilităţii 
intervenţiilor de incluzi-
une socială, considerăm 
că încadrarea în câmpul 
muncii în domeniul lucră-
rilor agricole a persoanelor 
cu dezabilităţi este posibil 
de realizat.

UNDE URMEAZĂ 
A FI REALIZATĂ 
PRODUCŢIA AGRICOLĂ?

În primul rând, legu-
mele şi verdeţurile cres-
cute în seră vor fi  utilizate 
în procesul de pregătire a 
bucatelor pentru serviciul 
„cantina de ajutor social” 
şi serviciile de catering ale 
întreprinderii sociale. La 
solicitare, vom aprovizio-
na cantitatea necesară de 
legume proaspete pentru 
instituţiile publice şi lo-
calnicii din satul Răzeni şi 
localităţile din vecinătate. 
În cazul în care volumul 
producţiei de ne va per-
mite, vom lărgi piaţa de 
desfacere şi în oraşul Chi-
şinău.

CINE FINANŢEAZĂ 
ACESTE PROIECT?

Întreprinderea socială 
de la Răzeni a fost lansată 
în cadrul proiectului „Inte-
grarea socio-profesională 
a tinerilor cu dezabilităţi 
prin crearea uni între-
prinderi sociale la Răzeni” 

implementat de către Aso-
ciaţia Obştească „Eco-Ră-
zeni” cu suportul fi nanciar 
al Ministerului Federal al 
Muncii, Afacerilor Sociale 
şi Protecţiei Consumatori-
lor din Austria şi Organi-
zaţia austriacă „Volkshil-
fe”. Proiectul se desfăşoară 
din aprilie 2012 şi este 
preconizat ca să încheie 
cea de a două etapă în 
decembrie 2014. Bugetul 
total al proiectului pen-
tru această perioadă este 
de circa 150 mii euro. 
Construcţia complexului 
de sere pentru cultivarea 
legumelor este cofi nanţat 
de către Fundaţia Est - 
Europeană din Moldova 
din resursele acordate 
de Guvernul Suediei prin 
intermediul Agenţiei Sue-
deze pentru Dezvoltare şi 
Cooperare Internaţională 
(Sida) şi Ministerul Aface-
rilor Externe al Danemar-
cei/DANIDA.

CUM SE IMPLICĂ 
AUTORITĂŢILE PUBLICE 
LOCALE ÎN DEZVOLTĂRII 
ÎNTREPRINDERII 
SOCIALE?

Dezvoltarea afacerii so-
ciale este realizată în par-
teneriat cu Primăria co-
munei Răzeni. Permanent 
suntem în dialog privind 
analiza necesităţilor loca-
le, rezultatele obţinute şi 
impactul acestora asupra 
dezvoltării comunitare, re-
sursele disponibile la nivel 
local care pot fi  antrenate 
în realizarea cu succes a 
acţiunilor planifi cate. În 
acest sens, administraţia 
publică locală a oferit un 
imobil cu suprafaţa de 74 
m2 pentru amenajarea 
bucătăriei întreprinderii 
sociale, totodată suportă 
cheltuielile de energiei 
electrică ale întreprinderii. 
În colaborare cu Liceul 
teoretic „Ion Pelivan” din 
Răzeni, am reuşit să iden-
tifi căm un teren pentru 
construcţia complexului 
de sere pe teritoriul insti-
tuţiei. Este salutabil faptul 
că administraţia publică 
locală susţine dezvoltarea 
antreprenoriatului social 
la Răzeni, astfel contribuie 
direct la soluţionarea pro-
blemelor din comunitate.

Petru BEREGOI
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MEMBRII AGROINFORM INSISTĂ 

Circa 150 de producători agricoli, membri ai Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova, s-au întrunit la 10 aprilie, curent în ca-
drul Adunării Generale a organizaţiei pentru a face un bilanţ al reușitelor pentru anul trecut si să discute problemele cu care se confrun-
ta in prezent. Fermierii au salutat revenirea la cota de opt procente a taxei pe valoare adăugată, majorarea fondului de subvenţionare și 
aprobarea la nivel de Guvern a Strategiei de dezvoltare a agriculturii.

Membrii Federaţiei 
au insistat pe revendi-
carea lor mai veche, ca 
agricultura să fi e decla-
rată una din ramurile 
prioritare în strategia 
de dezvoltare a Repu-
blicii Moldova. Şi asta 
pentru că în caz contrar 
vor pierde fonduri eu-
ropene necesare pentru 
atingerea unui nivel de 
calitate a producţiei, 
în măsură să facă faţă 
concurenţei cu cea din 
ţările Uniunii Europene.

Aurelia Bondari, 
directorul executiv al 
AGROinform spune că 
actualmente, o povară 
pentru agricultori sunt 
preţurile în continuă 
creştere la carburanţi şi 
tehnică, instabilitatea 
fi nanciară, care luate în 
ansamblu îi împiedică 
să investească pentru a 
fi  competitivi:

„Va fi  difi cil pentru 
producătorii moldoveni 
să facă faţă concuren-
ţei. Sunt ramuri care 
riscă să falimenteze, 
aici este zona de risc. 
Chiar şi în perioada de 
tranziţie pe care ne-o 
oferă acest Acord de 

Liber Schimb, noi nu o 
să reuşim să facem in-
vestiţiile necesare şi să 
ridicăm ramura la acel 
nivel ca să fi m competi-
tivi cu producătorii eu-
ropeni”, afi rmă Aurelia 
Bondari.

Anton Popuşoi din 
raionul Făleşti are în 
gestiune peste 100 de 
hectare de pământ. 

Fermierul spune că este 
pus în situaţia de a fi  
mereu dator. El crede că 
ramura ar putea pros-
pera dacă agricultorii ar 
avea contracte presta-
bilite de vindere a pro-
ducţiei, ar avea acces 
la spaţii de depozitare 
a mărfi i şi la credite pe 
termen lung cu dobânzi 
rezonabile.

Conducerea Federa-
ţiei AGROinform atrage 
atenţia asupra provo-
cărilor care stau în faţa 
agricultorilor odată cu 

semnarea Acordului de 
Asociere cu Uniunea 
Europeană. Fermierii 
vor trebui să se adap-
teze unor noi sisteme 
agricole, standarde de 
calitate şi să inves-
tească în cooperare şi 
aspectele ce ţin de mar-
keting.

Vitalie Fărâmă, tâ-
năr agricultor din Nis-
poreni, mărturiseşte 
că cei care lucrează în 
ramură sunt preocupaţi 
de atingerea unui nivel 
mai mare de calitate, 

doar că orice investiţie 
însemnă credite şi da-
torii, care îi sperie pe 
fermieri:

„Agricultură doar 

cu hârleţul şi sapa nu 
se mai face demult şi 
pentru competitivitate 
şi efi cienţă este necesar 
de suprafeţe, bani mul-
ţi, credite, subvenţii şi 
insistenţă. Mecanizarea 
în primul rând este o 
chestie foarte scumpă. 
Un utilaj bun, în com-
paraţie cu astea pe care 
le avem în prezent, cos-
tă mii de euro”, a spus 
fermierul. 

Viceministrul agri-
culturii Viorel Guţu, 
care a participat la în-

trunirea fermierilor a 
dat asigurări că pe par-
cursul lunii aprilie va fi  
înregistrată o iniţiativă 
legislativă pentru inclu-

derea ramurii agricole 
şi dezvoltării rurale în 
priorităţile guvernului.

Referindu-se la date 
care arată că în ultimii 
ani foarte puţine pro-
iecte din agricultură 
dau faliment, vicemi-
nistrul a îndemnat agri-
cultorii să coopereze cu 
autorităţile pentru a 
găsi mecanisme de con-
lucrare cu sectorul ban-
car, care să le uşureze 
accesul la fi nanţe.

” Federaţia Naţiona-
lă a Agricultorilor din 

CA AGRICULTURA SĂ DEVINĂ 
RAMURĂ PRIORITARĂ
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Participanţi la adunare – Con-
siliul de Administrare naţional, 
Consiliile de Administrare ale 
organizaţiilor regionale membre 
AGROinform, membrii Federaţiei, 
reprezentanţii Ministerului Agri-
culturii şi Industriei Alimentare, 
Agenţiei de Intervenţie și Plăţi în 
Agricultură, directorii executivi 
ai organizaţiilor regionale, echipa 
ofi ciului naţional de coordonare, 
reprezentanţii asociaţiilor de fer-
mieri, fi nanţatori, mass-media.

În urma prezentărilor şi dezba-
terilor, membrii Federaţiei AGRO-
inform au adoptat rezoluţia Adu-
nării Generale, care include cele 
mai principale probleme vizate în 
cadrul discursurilor. 

SITUAŢIA GENERALĂ 
ÎN AGRICULTURĂ  

Anul 2013 a fost marcat de o creștere 
semnifi cativă în domeniul agriculturii. 
Potrivit datelor oferite de Biroul Naţio-
nal de Statistică, creșterea a constituit 
38,3%. Producătorii agricoli au reușit 
să-și recupereze pierderile generate de 
seceta din 2012. Totuși, în 2013, preţu-
rile la produsele agricole au înregistrat 
o scădere cu circa 22 la sută, în timp ce 
preţurile la carburanţi au fost în conti-
nuă creștere. O reușită a anului 2013, 
obţinută de Federaţia AGROinform îm-
preună cu alte organizaţii de fermieri, 
este diminuarea cotei TVA la producţia 

agricolă de la 20 la 8%, ceea ce permite 
agricultorilor să deţină mijloace cir-
culante pentru noi investiţii în sector. 
Fondul de subvenţionare a agriculturii 
pentru anul 2014 a fost majorat până la 
500 mil. lei. Membrii AGROinform con-
stată că activitatea în sectorul agricol 
rămâne în continuare complicată, iar 
producătorii agricoli se confruntă cu un 
șir de probleme. În acest sens membrii 
Federaţiei consideră că:
Guvernul Republicii Moldova tre-

buie să acorde atenţie faptului că pro-
ducătorii agricoli din Republica Moldova 
plătesc mai scump pentru mijloacele de 
producere, comparativ cu producătorii 
din ţările vecine şi, respectiv, să iniţieze 
acţiuni concrete pentru soluţionarea 
acestei probleme ce diminuează competi-
tivitate produselor autohtone.
Preţurile la carburanţi sunt mari 

și nejustifi cate, iar agricultorii nu sunt 
în stare să facă faţă creșterii continue a 
acestora. În prezent, modul de formare 
a preţurilor pentru carburanţi nu este 
transparent. Membrii AGROinform solici-
tă, în mod repetat modifi carea legislaţiei 
ce reglementează piaţa produselor petro-
liere în Republica Moldova și anume:

- aplicarea unei noi metodologii de 
apreciere a preţurilor la produsele pe-
troliere importate, care va reglementa 
calcularea adaosului comercial pentru 
motorina importată de la cotaţiile Platts 
Mediaterranean, dar nu de la preţul de-
clarat de către importatori la vamă;

- anularea cerinţelor faţă de opera-
torii de pe piaţa produselor petroliere, 
privind mărimea capitalului social şi vo-
lumul minimal al depozitului petrolier; 

- acordarea dreptului pentru producă-

torii agricoli să importe direct motorină 
în scopuri agricole.
Organele de control, cum ar fi  In-

spectoratul Fiscal sau Inspecţia Muncii, 
dar și altele își intensifi că controalele în 
perioada de activitate intensă a produ-
cătorilor agricoli, fapt ce distorsionează 
activitatea fermierilor. Se propune de a 
interveni ofi cial pe lângă structurile gu-
vernamentale în acest aspect, pentru a 
proteja fermierii.

REPREZENTAREA 
INTERESELOR
Federaţia AGROinform trebuie să 

acţioneze în comun cu alte organizaţii 
de profi l pentru a contribui la declararea 
agriculturii ca ramură prioritară a econo-
miei naţionale.
Organizaţia va contribui la menţi-

nerea TVA de 8 %, în legătură cu vulne-
rabilitatea situaţiei în acest sens, din mo-
tivul presiunilor făcute de către Fondul 
Monetar International.
Instruirea membrilor și a întregii 

organizaţii pe aspectele ca ţin de stan-
dardele UE.
AGROinform trebuie să instituţi-

onalizeze reţelele informale de femei și 
tineri fermieri existente.

SUBVENŢIONARE
Fondul de subvenţionare a agricul-

turii trebuie să fi e majorat, pentru a asi-
gura accesul unui număr cât mai mare 
de producători la sursele fi nanciare. 
Statul trebuie să susţină, pe diverse 

căi, dezvoltarea infrastructurii de post 

recoltare, pentru a reduce riscul de pier-
dere a roadei. Consolidarea, cooperarea și 
unirea eforturilor producătorilor agricoli, 
cu scopul investiţiilor în infrastructura de 
post-recoltare, va contribui la creșterea 
credibilităţii băncilor faţă de producătorii 
agricoli, ceea ce ar duce la micșorarea ra-
tei dobânzii pentru credite și micșorarea 
procentului de gajare a creditului.
Lipsa gajului și procedura de gajare 

pentru a obţine credite este, în continua-
re, complicată. 

INFRASTRUCTURĂ
Accesul la apa pentru irigare re-

prezintă, în continuare, o problema ma-
joră pentru agricultorii din Moldova, în 
special pentru producătorii de legume. 
Arenda și utilizarea apelor din lacurile de 
acumulare se face cu abateri de la lege. 
Crescătorii de peste sunt în confl ict cu 
producătorii agricoli pentru utilizarea 
apei din iazuri, iar activitatea inspecţiilor 
în acest domeniu este inefi cientă.
Schimbarea destinaţiei terenului 

agricol în teren cu plantaţii multianuale 
implica costuri mari și neargumentate. 
Drumurile și căile de acces către 

câmpuri reprezintă o problemă actuală 
pentru producătorii agricoli. Se recoman-
dă ca organele abilitate să direcţioneze 
mijloace fi nanciare pentru a contribui 
ca producţia agricolă să poată fi  trans-
portată ușor din câmp către pieţele de 
desfacere. 

Rezoluţia urmează a fi  transmi-
să către organele guvernamen-
tale vizate.
10 aprilie 2014

REZOLUŢIA ADUNĂRII GENERALE 
a Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform din 10 Aprilie 2014

Moldova „AGROinform” 
îşi propune în anul 
2014 să contribuie la 
adoptarea Legii privind 
impozitul unic în agri-
cultură şi să obţină o 
reglementare clară a 
pieţei carburanţilor, a 
anunţat preşedintele 
Consiliului de Adminis-
trare al AGROinform, 
Alexei Ivanov.

Ivanov a menţionat, 
că AGROinform îşi va 
consolida poziţia în do-
meniul cooperării fer-

mierilor, prin stabilirea 
unor parteneriate între 
Guvern şi proiectele 
agricole fi nanţate de 
agenţiile internaţionale 
de cooperare. De aseme-
nea, vor fi  aprofundate 
activităţile legate de 
diseminarea informaţi-
ei despre sistemele de 
producere şi vânzări din 
UE şi bunele practici 
agricole.

Pentru viitor, AGRO-
inform va contribui la 
dezvoltarea unui mediul 

rural din Moldova atră-
gător pentru trai și mun-
că, dotat cu infrastructu-
ra necesară și generând 
activităţi economice 
agricole și ne-agricole 
care vor contribui la 
creșterea economică lo-
cală și generală a ţării. 
Prin urmare, AGROin-
form va deveni o organi-
zaţie puternică, cu nivel 
ridicat de angajament 
și de sprijin din partea 
membrilor și durabilitate 
fi nanciară sporită. 

Egalitatea de gen și 
integrarea perspecti-
vei de gen vor rămâne 
politici și instrumente 
importante în imple-
mentarea proiectelor și 
activităţilor federaţiei.

În procesul de inte-
grare în UE, disemina-
rea de informaţii și or-
ganizarea cursurilor de 
formare pentru fermieri 
membri „Cu privire la 
sistemele de producţie 
din UE și bunele prac-
tici agricole aferente”, 

va deveni un domeniu 
strategic.

Consolidarea poziţiei 
AGROinform în dome-
niul cooperării fermi-
erilor va fi  atinsă prin 
parteneriate cu părţile 
interesate implicate în 
acest domeniu, și anu-
me: guvern şi proiectele 
internaţionale în agri-
cultură precum: USAID, 
ACED, MCA și IFAD. 
Asistenţa grupurilor de 
producători, determi-
nată în conformitate cu 

noua lege, va deveni o 
provocare importantă 
pentru perioada vizată.

La Adunarea Ge-
nerală au participat 
fi nanţatori, reprezen-
tanţi ai Ministerului 
Agriculturii și Industri-
ei Alimentare, Agenţiei 
de Intervenţie și Plăţi 
în Agricultură care au 
răspuns la întrebările 
fermierilor.

La fi nalul evenimen-
tului, agricultorii au 
elaborat o rezoluţie.
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Potrivit agenţiei „IN-
FOTAG”, cu referinţă la 
pagina web a serviciului 
sanitar rus, Dankvert a 
menţionat că „la moment, 
faţă de carnea livrată din 
Moldova există o singură 
obiecţie: certifi cată trebu-
ie doar producţia moldo-
venească”.

„Desigur pot exista 
anumite lucruri care sunt 

implicate, dar doar de la 
întreprinderile atestate 
în Rusia, în caz contrar se 
primeşte ocolirea restricţi-
ilor şi limitărilor introduse 
de noi”, a spus Dankvert.

Ofi cialul a exclus fap-
tul că măsurile restrictive 
ale Rosselhoznadzor ar 
conţine subtext politic.

„Îndeplinim cu stric-
teţe ceea ce am convenit, 

iar dacă Dvs. aveţi careva 
dubii întotdeauna ne pu-
tem întâlni şi discuta pro-
blemele”, a spus Dankvert.

Bumacov a comunicat 
că „cazul recent de livra-
re a produselor belgiene 
din carne cu certifi cate 
veterinare ale Serviciu-
lui Sanitar Veterinar al 
Moldovei a făcut obiectul 

unei anchete de serviciu 
şi au fost luate măsuri 
serioase pentru exclude-
rea pe viitor a unor astfel 
de incidente”.

Ministrul a vorbit 
detaliat despre măsurile 

întreprinse de Moldova 
pentru a preveni aducerea 
de pe teritoriul Uniunii 
Europene a unor boli peri-
culoase ca limba albastră.

În cadrul întrevederii 
s-a mai discutat sistemul 

de control al reziduurilor 
de pesticide şi agrochimi-
ce din producţia vegetală, 
livrate de Moldova în Ru-
sia. Părţile au convenit că 
pe fonul livrărilor în creş-
tere de mere din Polonia, 
livrările moldoveneşti se 
privesc cel puţin modest.

S-a discutat şi coo-
perarea moldo-rusă din 
domeniul asigurării secu-
rităţii la furnizarea mate-
rialului săditor. O atenţie 
deosebită, totodată, după 
cum a subliniat Dankvert, 
trebuie să fi e acordată 
condiţiilor de producere 
a acestuia, pentru a evita 
pericole de infectare as-
cunsă.

Ministerul Agricul-
turii şi Industriei Ali-
mentare prognozează 
că recolta de grâu din 
anul curent va constitui 
1 mil. tone - la nivelul 
anului 2013. Despre 
aceasta a comunicat 
consultantul Direcţiei 
politici de producţie şi 
reglementări de calitate 
a produselor vegetale 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii, Valeriu 
Masleanschi.

Potrivit spuselor 
sale, «în anul curent au 
fost semănate circa 300 
mii ha de grâu faţă de 
325 ha din anul trecut, 
însă, se aşteaptă că ran-

damentul mediu se va 
mări, deoarece creşte şi 
numărul gospodăriilor 
mari».

«În 2013 am obţinut 
o recoltă medie de 3 t/
ha, dar în anul curent 
mizăm pe mai mult. Pe 

terenurile mari randa-
mentul poate ajunge 
la 4-5 t/ha, în timp ce 
pe loturi mici acesta 
nu depăşeşte 2 t/ha», a 
menţionat Masleanschi.

Potrivit spuselor 
sale, «în condiţiile în 

care cerinţele interne 
ale ţării nu depăşesc 
600 mii tone de grâu, 
dintre care 350 mii 
tone  de grâu alimentar, 
nu există motiv pentru 
griji».

«De asemenea, vom 
primite pentru de-
pozitare în fondul de 
rezervă circa 80 mii t 
de grâu. Aceasta este o 
măsură standard, care 
este practicată de la an 
la an», a spus expertul.

Anul 2013 a deve-
nit cel mai de succes 
pentru agricultori din 
ultima decadă, când au 
reuşit să adune peste 
un milion tone de grâu.

 Moldova va exporta în Rusia 
DOAR CARNE DE PRODUCŢIE PROPRIE

Ministerul agriculturii prognozează o 

RECOLTĂ BOGATĂ DE GRÂU 

Documentul a fost 
semnat de către minis-
trul Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare, Vasile 
Bumacov, şi ministrul 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale a României, Da-

niel Constantin. În sec-
torul zootehnie, va mai 
fi  acordat sprijin pentru 
obţinerea asistenţei 
fi nanciare pentru imple-
mentarea programului de 
ameliorare a raselor de 

taurine crescute în Re-
publica Moldova pentru 
anii 2014-2020 şi pentru 
programul de creştere 
şi ameliorare a ovinelor 
şi caprinelor în Republi-

ca Moldova pentru anii 
2014-2020. În domeniul 
vegetal şi al protecţiei 
plantelor, va fi  acordată 
asistenţă tehnică şi con-
sultanţă pentru armoni-

zarea legislaţiei moldove-
neşti cu prevederile euro-
pene în domeniul vegetal 
şi protecţiei plantelor. Va 
fi  efectuat un schimb de 
experienţă privind dota-
rea şi modernizarea labo-
ratoarelor fi tosanitare şi 
laboratoarelor antrenate 
în controlul ofi cial al in-
ofensivităţii produselor 
de origine vegetală. În 
domeniul agriculturii şi 
dezvoltării rurale, va fi  
acordată asistenţă teh-
nică şi fi nanciară pentru 
implementarea Strategiei 
de Dezvoltare a Agricul-
turii şi Mediului Rural 
2014-2020. Moldova 

va mai fi  susţinută în 
crearea pieţelor agricole 
angro regionale conform 
standardelor europene. În 
sectorul vinifi caţiei va fi  
acordată asistenţă tehni-
că şi consultanţă pentru 
consolidarea capacită-
ţilor instituţionale ale 
Ofi ciului Naţional al Viei 
şi Vinului din Republica 
Moldova. La Bucureşti, 
ministrul Agriculturii 
din Moldova a avut o în-
trevedere şi cu ministrul 
Agriculturii din Bulgaria, 
Dimitar Grekov. Ofi cialii 
au discutat despre extin-
derea colaborării bilate-
rale în domeniul agricol. 

România va ajuta Republica Moldova să doteze un 
LABORATOR PENTRU CONTROLUL LAPTELUI

Moldova va livra în Rusia carne „doar de 
producţie proprie, fără reexport”. Despre 
aceasta a declarat ministrul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, 
în cadrul întrevederii la Moscova cu şeful 
Rosselhoznadzor, Serghei Dankvert.

Republica Moldova şi România au semnat 
un plan de acţiuni în domeniul agriculturii 
şi dezvoltării rurale pentru anii 2014-2015. 
Planul prevede acordarea asistenţei tehni-
ce la dotarea unui laborator şi implemen-
tarea controlului ofi cial al laptelui. Planul 
mai prevede fortifi carea programului de în-
sămânţare artifi cială a animalelor, inclusiv 
instruirea personalului, transmite IPN.

100 de milioane de euro din partea Poloniei 

PENTRU SECTORUL AGROALIMENTAR
Guvernul Republicii Moldova 

va negocia cu Polonia un îm-
prumut de 100 de milioane de 
euro pentru susţinerea sectorului 
agroalimentar. Premierul Iurie 
Leancă va semna o dispoziţie în 
acest sens.

Împrumutul va fi  oferit pe 
25 de ani, cu termen de graţie de 
10 ani şi cu o dobândă de 0,2%, 
transmite IPN cu referire la un 
comunicat de presă al Guver-
nului. În cadrul unei conferinţe 
naţionale, Iurie Leancă a spus că 
zona de liber schimb cu UE va 
avea un impact pozitiv asupra 
dezvoltării economice a Republi-
cii Moldova. Şeful executivului a 
menţionat importanţa avansării 
în procesul de aliniere la stan-
dardele europene în domeniul 
agroalimentar în contextul sem-

nării, în curând, a Acordului de 
Asociere cu UE, care prevede şi 
aderarea la zona de liber schimb 
cu UE. Evenimentul a reunit 
reprezentanţi ai instituţiilor sta-
tului responsabile de siguranţa 
alimentelor şi producători din 
sectorul avicol al ţării. Aceştia 
au discutat despre perspectivele 
exportului produselor avicole pe 
piaţa comunitară, despre proiec-
tele promovate în acest sens şi 
despre soluţiile moderne în gesti-
onarea domeniului.
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TOT MAI MULTE SATE 
RISCĂ SĂ DISPARĂ 
DE PE HARTA MOLDOVEI

Când auzi denumirea 
satului Podul-Lung, raio-
nul Călăraşi, ai impresia 
că este o localitate mare. 
De fapt, aici nu sunt de-
cât trei case, una pe par-
tea dreaptă a căii ferate 
şi două pe partea stângă. 
Un străin cu greu şi-ar da 
seama că aceste case fac 
parte dintr-o localitate, 
fi indcă lipseşte un indi-
cator care te-ar informa 
că aici este situat un sat.

Totuşi luminile 
aprinse în una din case 
nu minte, e un semn 
că aici este o aşezare 
omenească. La capătul 
unei ulicioare dai de o 
portiţă mică. Aici locu-
iesc Gheorghe şi Natalia 
Livădaru, împreună cu 
fi ica, ginerele şi nepoţelul 
Cristian. Natalia Livăda-
ru spune că nu îşi imagi-
nează cum i-ar fi  viaţa în 
altă localitate. „Am venit 
în acest sat cu douăzeci 
de ani în urmă, credeam 
că voi sălbătici fi indcă 
erau puţine case. Au tre-
cut anii şi m-am ataşat 
mult de sat, că nu-l voi 
părăsi chiar dacă mi s-ar 
da palat în altă parte”, 
afi rmă Natalia.

Gheorhe, soţul ei, 
spune că aici respiră 
aer curat fi indcă sunt 
numai ei şi copacii. „Să 
vedeţi vara ce frumuse-
ţe e aici, nu ai pleca aşa 
uşor”, spune zâmbind 
bărbatul. Încântată de 
acest loc este şi fi ica lor 
Mariana, care deşi este 
tânără, nu are de gând 
să părăsească satul pen-
tru nimic în lume. În 
schimb, feciorii familiei 
Livădaru nu doresc să 
se stabilească cu traiul 
aici. Mama lor mărturi-
seşte că atunci când vin 
acasă nu stau mult în 
sat şi pleacă. „Tinerii vor 
aglomeraţie, aventură, 
ei nu ştiu ce e raiul pe 
pământ”, spune femeia, 
în timp ce îmi arăta îm-
prejurimile.

Porţile celorlalte case 
erau legate, semn că 
stăpânii nu erau acasă. 
La una din case trăiesc 
doi bătrâni, iar la altă o 
familie tânără.

Vasile Raţă, primarul 
comunei Sipoteni, din 
componenţa căreia face 

parte satul Podul-Lung 
spune că aici cu 50 de 
ani în urmă trăiau mai 
multe familii, dar în ul-
timii au rămas aici doar 
trei. „Unii locuitori din 
Podul-Lung au murit, iar 
alţii au plecat. Astfel că 
astăzi aici trăiesc doar 14 
persoane”, afi rmă prima-
rul. Edilul menţionează 
că oamenilor nu le este 
greu să-şi ducă traiul în 
acest sat, deoarece oră-
şelul Călăraşi e la trei 
kilometri distanţă de 
localitate.

Deşi nu e prea depar-
te de orăşelul Ungheni, 
satul Novaia Nicolaievca 
riscă să dispară şi el de 
pe harta geografi că a re-
publicii noastre. În anul 
2004 aici locuiau doar 
186 de persoane, astăzi 
însă numărul acestora a 
scăzut şi mai mult.

Satul nu are nici 
şcoală şi nici grădiniţă. 
Nu există nici magazine 
aici. Unica instituţie 
care funcţionează şi 
până în prezent e punc-
tul medical în care ac-
tivează doar un singur 
cadru medical.

Una dintre probleme-
le majore ale localităţii 
e apa din fântâni care 
are un conţinut sporit 
de săruri şi nu poate fi  
consumată. Astfel popu-
laţia locală este nevoită 
să se deplaseze kilometri 
întregi pentru a se apro-
viziona cu apă potabilă. 
Situaţia la acest capitol 
devine mai dramatică în 
perioada iernii.

SATUL 
CU O ISTORIE 
DE APROAPE 
UN SECOL, 
ARE ASTĂZI 
DOAR 70 DE 
GOSPODĂRII

Fără un punct me-
dical, o şcoală primară 
sau un magazin, satul 
Lidovca din raionul 
Ungheni este părăsit de 
familiile tinere şi riscă 
să devină loc gol pe har-
ta Moldovei. Doar 81 de 
locuitori au mai rămas 

aici, dintre care numai 
15 sunt copii.

Amplasat în jurul 
unui iaz, la o distanţă 
apreciabilă de traseul 
Ungheni-Chişinău, în-
tre două dealuri, satul 
Lidovca riscă să dispară 
de pe harta Moldovei. 
La intrarea în sat, te 
întâmpină câteva case 
vechi şi singuratice. 
Abia la a treia casă, 
doi bătrâni, înconjuraţi 
de păsări şi raţe, stau 
aşezaţi pe un pat afară. 
Spun că de ani buni nu 
vine nimeni pe la ei şi 
nici nu au mai ieşit ni-

căieri din sat. Pentru o 
pâine, un bătrân trebuie 
să meargă de jos vreo 
opt kilometri dus-întors 
şi să petreacă pe drum 
vreo jumătate de zi. E 
peste puterile lor.

În situaţia acestor 
localităţi sunt mai mul-
te sate din ţară. Potrivit 
datelor Biroului Naţio-
nal de Statistică (BNS) 
în satele din Republica 
Moldova, numai în ul-
timii zece ani, numărul 
populaţiei s-a micşorat 
anual în medie cu peste 
3.000 de persoane, ceea 
ce ar însemna dispari-
ţia, în fi ecare an, a câte 
două localităţi de mări-
me medie.

Olga Gagauz, şefa 
Centrului de Cercetări 
Demografi ce al Institutu-
lui Integrare Europeană 
din cadrul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei afi rmă 
că depopularea satelor 
este generată de migra-
rea în căutarea unui loc 
de muncă mai bine-plătit 
în oraşe sau în altă ţară. 
„Deoarece infrastruc-
tura socio-economică a 
satului este degradată, 
iar accesibilitatea la 
diferite servicii sociale 
este redusă, aici nu sunt 
locuri de muncă. Iată de 
ce Republica Moldova se 

confruntă cu un exod în 
masă al tinerilor de la 
sate, care se stabilesc cu 
traiul în oraşe”, afi rmă 
Olga Gagauz.

Potrivit datelor sta-
tistice ale BNS din nu-
mărul ofi cial de 321 mii 
de moldoveni plecaţi 
peste hotare, 72,5% din-
tre ei provin din mediul 
rural. Şefa Centrului de 
Cercetări Demografi ce 
al Institutului Integrare 
Europeană specifi că că 
un alt factor care duce 
la depopularea satelor 
este scăderea natalită-
ţii, în sate fi ind cel mai 
scăzut indice al sporului 
natural.

Datele BNS demon-
strează că vârsta fie-
cărei a şasea persoană 
din mediul rural are 
mai mult de 60 de ani. 
Astfel, peste câţiva 
ani Republica Moldova 
riscă să piardă câteva 
zeci de sate. Specialista 
în demografie conclu-
zionează că reducerea 
populaţiei rurale este 
inevitabilă în contex-
tul procesului global 
de urbanizare, fiindcă 
urbanizarea este recu-
noscută de ONU ca un 
indicator important al 
dezvoltării socio-econo-
mice a ţării.
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CÂNTARE 
ELECTRONICE 
INDUSTRIALE

 Cântare pentru automobile              
    (diferite tipuri);
 Cântare pentru 
    vagoane;
 Sisteme de dozare;
 Modernizarea 
   cântarelor 
   mecanice

Tel.:(022) 24 45 72
www. alex-se.com

Alex S&E ®DE LA

„Nic-OL” S.R.L. 
din or. Cupcini,  Edineţ, 

 COMERCIALIZEAZĂ  
LINIE SEMIAUTOMATĂ 
PENTRU PRODUCEREA 

LĂDIŢELOR DIN LEMN 
PENTRU 
FRUCTELEGUME 
cu productivitatea 
2000 lăzi/schimb. 
LINIA ESTE FUNCŢIONALĂ.

LINIA INCLUDE URMĂTOARELE COMPONENTE:
 Gater ( ленточная пилорама ) – 1 buc
 Maşină de cadru de cusut (станок для сшивки 
каркаса) CORALI  M75 – 2 buc

 Automat (автомат) CORALI  M125 – 1 buc
 Maşină pentru cusut fundul  (станок для прошивки 
дна к каркасу)  CORALI  M65 – 1 buc

 Maşină pentru fabricarea de bare multilamă (станок 
многопильный для изготовления брусков) – 1 buc

 Maşină pentru fabricarea picioruşelor ( станок 
строгальный из бруса) CORALI  M109 – 1 buc
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  Preţul este 820 mii lei.
PENTRU INFORMAŢII ŞI ALTE DETALII CONTACTAŢI
Anatolie Trincanu, 069176346 

Luna martie a aces-
tui an a fost mai 
caldă decât în mod 
normal, ceea ce a de-
terminat o explozie a 
vegetaţiei la culturi-
le de toamnă. Rapiţa 
a iernat bine, deoare-
ce iarna a fost destul 
de blândă, a pornit 
rapid în vegetaţie şi 
ne aşteptăm ca peste 
o lună să înfl orească.

Nu este mai puţin 
adevărat că iarna aceasta 
blândă a fost favorabilă şi 
pentru dăunătorii care iu-
besc temperaturile scăzute 
(Psylliodes chrisocephala 
şi Ceutorrhynchus picitar-
sis), iar temperaturile lunii 
martie, care în multe zile au 
trecut de 20°C, au fost favo-
rabile şi pentru atacul altor 
dăunători (Ceuthorrhynchus 
napi) care au devenit activi 
şi au început depunerea 
pontei. În aceste condiţii re-
comandăm efectuarea unui 
tratament preventiv cu un 
piretroid (Decis Mega) sau 
chiar cu Proteus 110 OD.

Deoarece în alte articole 
am prezentat mai pe larg 
dăunătorii amintiţi mai sus, 
vom prezenta în continuare 
doi dăunători foarte pericu-
loşi, care urmează să atace 
culturile de rapiţă: gândacul 
lucios şi gărgăriţa silicvelor.

Gândacul 
lucios 
(Meligethes aeneus)

Adultul gândacului lu-
cios are corpul oval, de 1,5-
1,7 mm lungime, convex 
dorsal şi plan ventral, de 
culoare arămie sau albăs-
truie, cu luciu metalic sau 
mat. Antenele sunt formate 

din 11 articole, măciucate, 
de culoare închisă. Pronotul 
şi elitrele au o punctuaţie 
fi nă şi deasă. Picioarele 
anterioare sunt de culoare 
brun-roşcată, iar cele mijlo-
cii şi posterioare de culoare 

neagră. Marginea exterioară 
a tibiilor anterioare, fi n şi 
regulat dinţată. Larva este 
oligopodă, la completa dez-
voltare ajungând la 3,5 mm 
lungime, cu corpul, capul şi 
picioarele de culoare albă.

Prezintă o generaţie pe 
an şi iernează ca insectă 
adultă în stratul superfi cial 
al solului ori în liziera pă-
durilor. Îşi fac apariţia în 
aprilie, când înfl oresc diferi-
te specii de plante ierboase 
sau lemnoase (salcia, pru-
nul, păpădia etc.), hrănindu-
se cu elementele fl orale ale 
acestora. După copulaţie 
femelele depun ouăle în 
bobocii fl orali ai plantelor-

gazdă. Femelele perforează 
bobocii fl orali şi depun 1-2 
ouă lipite de antere. O fe-
melă poate depune 300-400 
ouă, incubaţia durând 4-14 
zile. Larvele îşi fac apariţia 
la deschiderea bobocilor fl o-

rali şi se hrănesc cu organe 
fl orale. Stadiul larvar durea-
ză 3-4 săptămâni, după care 
larva coboară în sol la 2-4 
cm adâncime şi se transfor-
mă în pupă. În cursul luni-
lor iunie-iulie apar adulţii 
din noua generaţie, care 
după o perioadă de hrănire 
de câteva săptămâni se re-
trag pentru hibernare.

Insectele adulte au un 
regim de hrană fl oral, întâl-
nindu-se pe infl orescenţele 
diferitelor specii sălbatice 
şi cultivate din următoarele 
familii: crucifere, ranuncu-
lacee, leguminoase, rosacee, 
umbelifere. Se hrănesc cu 
organele fl orale ale bobo-

cilor încă nedesfăcuţi. Cele 
mai mari pagube cauzează 
culturilor de rapiţă şi muş-
tar, precum şi la culturile 
semincere de vărzoase. 
Larvele se hrănesc cu or-
ganele fl orale ale plantelor 
numai din familia crucifere. 
La o infestare puternică 
într-un boboc fl oral se pot 
găsi 10-15 larve, cauzând 
pagube serioase acestora. 
Dăunătorul poate provoca 
pagube serioase la culturile 
semincere de rapiţă, dar şi 
de varză, gulii, conopidă şi 
plante medicinale.

Pentru combaterea gân-
dacului lucios se recomandă 
tratamente preventive, la 
apariţia dăunătorului sem-
nalat în capcanele galbene, 

cu Proteus OD 110-0,6 L/ha, 
iar în apropierea înfl oritului 
numai cu Biscaya 240 OD-
0,3 L/ha, care este prietenos 
cu polenizatorii.

Gărgăriţa 
silicvelor
(Ceuthorrhynchus 
assimilis)

Gărgăriţa silicvelor este 
prezentă în toate zonele 
cultivatoare de rapiţă din 
România. Adultul are corpul 
de culoare neagră, acoperit 
cu perişori şi solzi cenuşii, 
având o lungime de 2-2,8 
mm. Pronotul prezintă câte 
un tubercul evident, care 
se găseşte într-o poziţie 
uşor transversală. Striurile 
elitrelor au câte un rând de 
solzi, iar interstriurile câte 
două rânduri de solzi. Partea 
anterioară a elitrelor este 
granulată. Larva este de tip 

curculionid. Corpul este cur-
bat, de 3-5 mm lungime, de 
culoare albă. Capsula cefali-
că este brună.

Iernează ca insectă 

adultă în stratul superfi cial 
al solului. În primăvară 
părăsesc locul de hibernare 
şi migrează pe cruciferele 
spontane şi apoi pe culturi-
le de crucifere.

Depunerea ouălor are 
loc în silicvele în formare. 
Femela roade un orifi ciu în 
peretele silicvei şi în fi eca-
re orifi ciu ros depune un 
ou. O femelă depune 35-50 
de ouă. Incubaţia durează 
8-11 zile, iar evoluţia lar-
vară 20-35 zile. La comple-
ta dezvoltare larvele rod 
orifi cii în peretele silicvei, 
părăsesc locurile de hrană, 
se retrag în sol şi se împu-
pează în stratul superfi cial 
al solului. Stadiul pupal 
durează 10-15 zile. Noii 
adulţi se hrănesc pe seama 
cruciferelor spontane şi 
cultivate până în toamnă, 
când se retrag pentru hi-
bernare.

Insecta atacă diferite 
crucifere spontane şi cul-
tivate. Adulţii rod mici ca-
vităţi în tulpini, pedunculi 
şi butoni fl orali, iar larvele 
consumă seminţele. În cur-
sul dezvoltării sale o larvă 
consumă 6-9 seminţe.

Întrucât în perioada de-
punerii pontei o parte din 
ramifi caţiile plantei sunt 
înfl orite şi sunt vizitate de 
polenizatori se recomandă 
combaterea cu insecticide 
care protejează polenizatorii 
şi anume Biscaya 240 OD-
0,3 l/ha.

În perioada de primă-
vară, cultivatorii de rapiţă 
trebuie să instaleze în cul-
turi capcanele galbene pe 
care trebuie să le regleze 
în funcţie de talia plante-
lor şi să facă tratamente 
preventive la primele apa-
riţii în capcane ale dăună-
torilor menţionaţi, pentru 
a nu permite femelelor să 
depună ouăle în butonii 
fl orali şi, respectiv, în si-
licve.

Dr. ing. 
Alecsandru PASCU

Consilier Tehnic Bayer 
Romania
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 INTERNAȚIONAL

Intrarea fermieri-
lor mici şi medii în 
hypermarket-uri 
este mai mult un 
mit, cred fermierii 
români. Chiar dacă 
reuşesc să încheie 
un contract, condi-
ţiile sunt foarte dez-
avantajoase, cheltu-
ielile sunt mari, iar 
profi tul aproape ine-
xistent. În plus, nici 
vânzările nu sunt 
atât de mari încât să 
acopere producţia, 
susţin agricultorii.

Consumatorii români 
preferă fructele şi legu-
mele autohtone, însă 
drumul acestora până la 
hypermarket este destul 
de anevoios, ceea ce îi face 
pe mulţi fermieri chiar să 
renunţe la prezenţa în ma-
rile lanţuri de magazine.

„Fermierii nu intră aşa 
uşor în hipermarket-uri. 
Aproape deloc. Au parte 
de tot felul de contracte 
secrete şi de taxe, de când 
intră pe uşă până la rast . 
În plus, hypermarket-urile 
se laudă că sunt furni-
zoare de servicii, dar tu 
duci marfa la ei, tu o iei la 
retur, tu o pui pe rast . Nu 
ştiu pentru ce se  laudă că 
ar fi  furnizori de servicii. 
Achită facturile la 60 sau 
chiar 90 de zile, nu-şi asu-
mă nicio pierdere; relaţiile 
sunt foarte dezavanta-

joase pentru fermieri“, a 
declarat Bogdan Buzescu, 
preşedintele Confederaţiei 
Asociaţiilor Micilor Fermi-
eri din România (CATAR). 
În aceste condiţii, o bună 
parte din producţia fer-
mierilor se strică şi este 
aruncată.

„Peste jumătate din 
producţia fermierilor este 
aruncată. Nu reuşim să o 
comercializăm. Legumele 
le lăsăm pe câmp, laptele 
îl dăm la porci, pentru că 
preţul acestuia nu trece 
de 90 de bani pe litru. (…) 
Statul român trebuie să fi e 
responsabil pentru bunăs-
tarea socială şi sănătatea 
publică a cetăţenilor săi, 
nu pentru profi turile grase 
ale câtorva mii de acţio-
nari ai hypermarket-urilor 
şi procesatorilor“, a conti-
nuat Buzescu.

ÎN ROMÂNIA 
HIPERMARKETurile 
FAC LEGEA

Asociaţiile de fermieri 
susţin intrarea în normali-
tate şi adoptarea unor legi 
similare cu cele din Euro-
pa Occidentală, unde nu 
este permisă funcţionarea 
hypermarket-urilor în ora-
şe, iar în week-end aces-
tea sunt închise, tocmai 
pentru încurajarea micilor 
afaceri locale. În România 
lobby-ul hypermarket-uri-
lor este atât de puternic, 
ceea ce face difi cilă imple-
mentarea unor astfel de 
măsuri.

„Recent, într-o întâl-
nire cu fermierii şi hyper-

market-urile la Parlament, 
am insistat pentru închi-
derea acestora de sâmbăta 
de la ora 14.00 până luni 
dimineaţa, astfel încât târ-
gurile de producători, din 
ce în ce mai multe, să fi e 
vizitate de publicul urban. 
Bineînţeles că hypermar-
ket-urile au protestat. Ca o 
soluţie de compromis, 3-4 
deputaţi au propus organi-
zarea de pieţe în parcările 
hypermarket-urilor, un fel 
de schimb, ca să nu fi e în-
chise în week-end“, a con-
chis preşedintele CATAR.

ÎN BULGARIA 
SE POATE, 
ÎN ROMÂNIA NU…

Acesta a arătat că nici 
măcar nu s-a putut pune 
în discuţie o măsură si-
milară cu cea adoptată de 
Bulgaria acum un an pen-
tru limitarea importurilor 
de legume şi încurajarea 
producţiei locale din cauza 
opoziţiei hypermarket-
urilor. Parlamentul bulgar 
a adoptat anul trecut o 
lege care prevede ca, din 
momentul recoltării legu-
melor şi până în momen-
tul vânzării la rast , să nu 
treacă mai mult de 24 de 
ore, măsura urmărind toc-
mai dezvoltarea activităţii 
fermierilor afl aţi în pro-
ximitatea marilor centre 
comerciale.

Un exemplu edifi cator 
în ceea ce priveşte difi -
cultăţile întâmpinate de 
fermieri în tentativa de a 
intra în hypermarket-uri 
este cel al unui legumicul-

tor din judeţul Argeş.
„Anul trecut, în vară, 

m-a oprit directoarea de 
la Auchan – Piteşti care 
mă cunoştea. M-a întrebat 
dacă nu cunosc produ-
cători de legume care să 
devină furnizori pentru 
ei. Le-am zis că asociaţia 
noastră îndeplineşte toate 
condiţiile – aveam 20 ha 
cultivate cu legume, sun-
tem fermieri locali şi pu-
tem livra produse proaspe-
te zilnic. Mi-au zis să iau 
legătura cu directorul de 
achiziţii de la Bucureşti; 
l-am sunat, ne-am întâl-
nit, ne-a căutat în baza 
de date a Realul-ui care a 
fost preluat de Auchan. A 
rămas să livrăm la platfor-
mele din Piteşti. A trecut 
o săptămână, au trecut 
două, am sunat, i-am tri-
mis SMS-uri. N-a mai fost 

de găsit. I-am sunat să-mi 
spună dacă facem sau nu 
un contract ca să ştiu şi eu 
ce pun în pământ că vine 
vara. Puteau să-mi spună 
că nu vor să încheiem 
contractul“, a arătat Geor-
ge Lazar, legumicultor şi 
vicepreşedintele Asociaţiei 
Micilor Fermieri Argeş.

Mai mult, susţine fer-
mierul, i s-a solicitat livra-
rea cu mijloacele sale de 
transport la nivel naţional, 
lucru difi cil, dacă nu impo-
sibil de realizat.

„Le-am spus celor de 
la Auchan că nu ne putem 
încadra în preţ dacă facem 
livrare la nivel naţional. 
Dacă punem marfa în 
lădiţe de 5 kilograme, la 
un preţ de 2,8-3 lei/lădiţă, 
înseamnă o creştere de 
60 de bani a preţului pe 
kilogram. Dacă mai pui şi 
costul benzinei pentru o 
maşină de 2 tone, auto-
mat ieşi cu un leu în plus 
pe kilogram. Dacă marfa 
pleacă de la noi cu un 
leu, ajunge la ei cu 2 lei, 
îşi mai pun ei adaosul de 
26% ajungem deja la un 
preţ mare. Cu plata ne-
am înţeles la 24 de zile, 
plus încă câteva zile cât 
durează procesarea plăţii, 
vreo 30 de zile în total. La 
Metro primeam banii după 
17 zile, iar la Real după 
21“, a mai spus legumicul-
torul din Argeş.

SCHEMA DE FĂCUT 
PROFIT PE BANII 
FERMIERILOR

Mai mult, fermierul a 
arătat şi una dintre sche-
mele de maximizare a 
profi tului la care apelează 

marile centre comerciale. 
Evident, pe spinarea agri-
cultorilor.

„Chemau trei furnizori 
pentru că aveau nevoie de 
patru tone de ardei. Ajun-
gea primul, îi luau ardeiul. 
Ajungea al doilea, mai 
completau şi cu cantitatea 
lui. Când venea al treilea îl 
dădeau afară şi-i refuzau 
marfa, pentru că îşi făcu-
seră deja plinul. Aşa că-i 
găseau ba că ardeiul este 
puţin strâmb, ba că are 
mici pete. Aşa că omul se 
întorcea înapoi cu marfa 
şi ardea benzina degeaba. 
Tu erai rezerva; te chemau 
degeaba ca să-ţi facă pa-
gubă. M-au făcut ţăndări 
şi pe mine. M-au chemat 
de 5-6 ori la Bucureşti 
şi m-au întors cu marfa 
înapoi. Cinci milioane (lei 
vechi-n.r.) mă costa maşi-
na şi mă întorceau cu ea 
înapoi. Păi, să nu faci in-
farct?!“, se întreabă retoric 
agricultorul.

Lazăr susţine că tema 
vânzării de legume autoh-
tone prin hypermarket-uri 
este una pur electorală şi 
populistă.

„Este o mare gargară 
cu hypermarket-urile care 
cică vând legume. Dacă 
vând 500 kg -1 tonă de le-
gume pe zi e bine. În toată 
reţeaua, Auchan vinde 
cam 40 de tone de legume 
pe zi. E o frecţie la picior 
de lemn. România produ-
ce într-o zi de vară zeci 
de mii de tone. Se cultivă 
minimum 30.000 de hec-
tare de roşii la o producţie 
medie de 40-60 de tone/
hectar. Aşa că foarte mul-
te roşii se strică, rămân pe 
câmp“, a conchis Lazăr.

Lumea satelor
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te informează la timp, 
oferindu-ţi cele mai bune 
argumente în orice negociere!

Mulţi producători s-au convins 

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

la un preţ convenabil, la un preţ convenabil, 

decât să produci 

Cum să facem 
alegerea corectă?
NOI VĂ PROPUNEM:

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

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

 Publicitate AgraVista buletin
plasarea în buletinul AgraVista a unui articol 

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

 Publicitate banner
promovarea companiilor şi produselor/servi-

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

Sperăm că veţi deveni 
ABONATUL NOSTRU FIDEL!

 Abonamente AgraVista A, B, C
Abonamente AgraVista

A
bo

na
m

en
t A

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

▪ Preţuri producători pentru fructe, le-
gume şi cereale

▪ Preţuri mondiale cereale
▪ Monitorizare lunară a pieţei legume-

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

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

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

Agromediainform în format elec-
tronic

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

3 luni – 60
6 luni – 96

12 luni – 144

A
bo

na
m

en
t B

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

▪ Valabilitate a ofertelor timp de 12 
luni

▪ Promovarea ofertelor în ziarul Agro-
mediainform

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

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

Agromediainform în format elec-
tronic

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

3 luni – 45
6 luni – 72

12 luni – 99

Ab
on

am
en

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

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

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

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

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate AgraVista buletin
1 pagină

210x297 mm

1/2 pagină
210x148,5 

mm

1/4 pagină
105x148,5 mm

Articol 
promoţional

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

Publicitate
color 30 20 15
alb-negru 20 15 10

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

3 luni 6 luni 12 luni

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

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate banner 
Apariţii

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

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

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

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

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

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

către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.
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CERERI ȘI OFERTE

Cereri şi oferte – 
perioada 2 aprilie - 5 mai 2014 (www. agravista.md)

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

AVEM GRIJĂ DE TOŢI, APRECIEM PE FIECARE

 Produse de uz fi tosanitar 
(insecticide, erbicide, fungicide, adjuvanţi 

     şi tratanţi pentru seminţe) de calitate
 Abordarea individuală 
   a clienţilor
 Asistenţă în agronomie
 Politică fl exibilă de preţuri

ANGAJĂM MANAGERI AGRONOMI.
INVITĂM SPRE COLABORARE COMPANII DE DISTRIBUŢIE

Adresa: str. Tighina 49/3, of. 41, MD-2001, 
mun. Chişinău, Republica Moldova

Tel./fax: 0 22 273590; 069940046
e-mail: oberegagro@gmail.com Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține www.agravista.md

OFERTE
Nume pro-
dus

Descriere produ-
sului Cantitate Regiune

Albine 
Comercializez familii 
de albine

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

Albine Vând familii de albine 10 bucăţi Glodeni, Telefon: 079171079, (249) 23756 
Produse api-
cole

Vând miere polifl oră 400 kg Glodeni, Telefon: (249) 22115  

Porumb
Vând porumb pentru 
furaj 

20 tone
Fălești, s. Pîrliţa, Director: Bejenari Mi-
hai, Telefon: (259) 62325,Telefon mobil: 
069872776  

Mijloace de 
producţie

Pământ sănătos 
pentru sere, fl ori

5 tone
Ungheni, s. Morenii Noi, Manager: Alcaz 
Gheorghe, Telefon: (236) 35747,Telefon 
mobil: 069171859  

Mijloace de 
producţie

Îngrășăminte organi-
ce Biostim 

10 tone
Ungheni, s. Morenii Noi, Manager: Alcaz 
Gheorghe, Telefon: (236) 35747, Telefon 
mobil: 069171859  

Ceapa Ceapă verde O tonă
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Strungaru 
Nicolae, Telefon:(236) 75207,Telefon mo-
bil: 069357289  

Răsad
Comercializez răsad 
de varză Slava  

6000 bucăţi
Edineţ, s. Gordinești, Telefon:(246) 24384, 
Telefon mobil: 069367192  

Răsad
Comercializez răsad 
de vânată 

10000 bu-
căţi

Edineţ, s. Gordinești, Telefon: (246) 
24384,Telefon mobil: 069367192  

Răsad
Comercializez răsad 
de roșii Rio grande 

18000 bu-
căţi

Edineţ, s. Gordinești, Telefon: (246) 
24384,Telefon mobil:069367192  

Răsad
Vând răsad de ardei 
Atlant, Podarok Mol-
dovî 

20000 bu-
căţi

Edineţ, s. Gordinești, Telefon:(246) 
24384,Telefon mobil:069367192  

Băuturi alco-
olice

Vând ţuica din fructe 500 litri
Fălești, s. Pîrliţa, Director: Bejenari Mi-
hai, Telefon: (259) 62325,Telefon mobil: 
069872776  

Ulei
Vând ulei de fl oarea 
soarelui 

1300 litri
Glodeni, s. Hîjdieni, Telefon: (249) 56605, 
069028234 

Echipamente 
agricole

Tractor T-25 în stare 
bună 

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

Echipamente 
agricole

Vând tractor MTZ-80 
în stare bună 

o unitate
Ungheni, s. Petrești, manager: Nisteriuc 
Serghei, Telefon:(236) 42276, Telefon mo-
bil: 079041155  

Echipamente 
agricole

Heder de recoltat 
fl oarea soarelui în 
stare bună 

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

Echipamente 
agricole

Mașina de stropit cu 
presiune pe cărucior 
VS-30T 

o unitate
Ungheni, s. Sculeni, manager: Bernic Vla-
dimir, Telefon: (236) 63206, (236) 63290  

Echipamente 
agricole

Vând pavilion pentru 
transportarea a 28 
familii de albine 

o unitate Glodeni, Telefon:(249) 22115  

Echipamente 
agricole

Vând pavilion pen-
tru transportarea a 
32 familii de albini, 
aranjate în 2 nivele 
(pavilion din fabrica) 

o unitate
Glodeni, Telefon: (249) 2-28-01, Telefon 
mobil: 069226432  

Echipamente 
agricole

Vând sistem de iri-
gare prin picurare 
pentru suprafaţa de 
2 ha

o unitate
Fălești, s. Albineţul Vechi, Administra-
tor: Avdosin Dumitru, Telefon: (259) 
70023,Telefon mobil: 060063686  

Echipamente 
agricole

Combină SC-5 Niva 
în stare bună 

o unitate
Ungheni, s. Petrești, manager: Nisteriuc 
Serghei, Telefon: (236) 42276, Telefon 
mobil: 79041155  

Echipamente 
agricole

Semănătoare SPC-6 
în stare bună 

o unitate
Ungheni, s. Petrești, manager: Nisteriuc 
Serghei, Telefon: (236) 42276,Telefon mo-
bil: 079041155  

Echipamente 
agricole

Cultivator între 
rânduri CRN-4,2 în 
stare bună 

o unitate
Ungheni, s. Petrești, manager: Nisteriuc 
Serghei, Telefon:(236) 42276,  Telefon mo-
bil: 079041155  

CERERI
Nume pro-
dus

Descriere produ-
sului Cantitate Regiune

Albine 
Cumpăr familii de 
albine

20 bucăţi
Glodeni s. Limbenii Vechi, Telefon mobil: 
068726667  

Piaţa globală a grâului 
a înregistrat o creștere con-
stantă a preţului, în contextul 
evenimentelor din Ucraina 
și al condiţiilor agrometeo-
rologice din SUA.  În timp ce 
violenţele s-au apropiat de 
Odessa, principalul port de 
export al grânelor ucrainene, 
iar din SUA apar rapoarte 
referitoare la seceta care a 
afectat culturile în mai mul-
te regiuni, preţul grâului a 
ajuns la cel mai ridicat nivel 
din ultimele 13 luni, arată 
Bloomberg. 

Potrivit agenţiei Inter-
fax, în Ucraina luptele se 
desfășoară în estul ţării, la 
Slovyansk, dar ieri au avut 
loc ciocniri și la Odessa, 
soldate cu doi răniţi.  Prin 
Odessa și alte patru por-
turi de la Marea Neagră se 
desfășoară 87% din comerţul 
extern cu cereale al Ucrainei, 
precizează Morgan Stanley. 

“Pieţele trebuie să reacţi-
oneze categoric la începutul 
acestei săptămâni, ca urmare 
a înrăutăţirii situaţiei din 
Ucraina și a secetei accentua-
te înregistrată în principalele 
regiuni agricole ale SUA”, 
subliniază și agenţia franceză 
de consultanţă, Agritel. 

La Bursa din Chicago, 
contractele futures la grâu, 
cu livrare în iulie, au cres-
cut cu 1,6%, ajungând la 
267,49 dolari /tonă, ceea ce 
înseamnă cel mai ridicat 
nivel înregistrat de la 9 mai 
2013. Preţul grâului pentru 
panifi caţie, cu livrare în 
noiembrie, tranzacţionat în 
Paris, la Euronext a crescut 
cu 1,1%, înregistrându-se 
207,5 euro/tonă, la închide-
rea ședinţei de tranzacţio-
nare. 

Potrivit analiștilor, fer-
mierii americani vor obţine 
cea mai mică recoltă de grâu 
din 2006, după ce peste iarnă 
îngheţul a afectat serios cul-

turile, iar acum seceta din ce 
în ce mai pronunţată produce 
pagube suplimentare. Rapor-
tul publicat de International 
Grains Council precizează 
totuși că SUA vor fi  cel mai 
important exportator de grâu 
în sezonul 2013 – 2014, în 
timp ce Rusia și Ucraina se 
vor clasa pe locul al cincilea, 
respectiv al șaselea. 

Analiza Agritel arată că 
exporturile de cereale ale 
Ucrainei au scăzut în ultima 
săptămână. Livrările de po-
rumb au fost sub 200.000 de 
tone, dar cele de grâu “rămân 
importante”, notează agenţia 
franceză care indică 175.000 
de tone. 

Preţul grâului a ajuns la cel mai 
mare nivel din ultimele 13 luni

În aprilie s-a înregistrat o tendinţă stabilă 
a creşterii preţurilor pe piaţa internă a zahăru-
lui din Moldova: preţul mediu angro pentru 1 
kg de zahăr a crescut de la 9 la 9,5-9,75 lei/kg.

„În primul trimestru al 2014 în Moldova 
s-au stabilit cele mai mici preţuri din regiune. 
Dacă preţul mediu pentru zahărul moldove-
nesc în perioada ianuarie-mijlocul aprilie nu 
depăşea 9 lei pentru 1 kg, atunci în România 
şi ţările baltice, în lei moldoveneşti, acesta 
constituia 12,15 lei, în Ucraina – 10,85 lei, 
în Rusia – 11,1 lei, iar în Kazahstan – 12 lei”, 
a comunicat agenţiei „INFOTAG” directorul 
executiv al Uniunii Producătorilor de Zahăr 
(UPZM), Raisa Bejan.

Potrivit spuselor sale, preţurile regiona-
le sunt destul de stabile deja de o perioadă 
îndelungată, pe când în Moldova s-a creat o 
situaţie nefavorabilă, care a dus la majorarea 
pierderilor suportate de producătorii de zahăr.

„Fluxul enorm pe piaţă a zahărului de 
barter, transmis de unul din producătorii au-
tohtoni creditorilor, sub formă de achitare a 
datoriilor, a dus la micşorarea preţurilor. În 
decursul primului trimestru producătorii au 
fost nevoiţi să vândă zahărul pe piaţa internă 
conform preţului de dumping, deoarece erau 
constrânşi de obligaţiunile asumate faţă de 
partenerii agricoli pentru cumpărarea semin-
ţelor, combustibilului, îngrăşămintelor şi sub-
stanţelor pentru protejarea plantelor înainte 
de campania de semănare”, a explicat ea.

După comercializarea cantităţilor de za-
hăr necesare pentru a fi nanţa campania de 
semănare, producătorii de zahăr s-au axat pe 
export, mai profi tabil decât comerţul pe piaţa 
moldovenească.

„Geografi a exportului s-a extins. Dacă 
înainte principala şi, deseori, unica direcţie 
de furnizare a zahărului în vest era România, 
atunci în primul trimestru zahăr moldovenesc 
a fost furnizat în Cipru, Bulgaria, ţările bal-
tice, precum şi, tradiţional, în ţările Uniunii 
Vamale”, a menţionat Raisa Bejan.

Directorul fi nanciar al Sudzucker Moldova, 
Octavian Armaşu, a confi rmat că pieţele de 
export la moment sunt mai atrăgătoare pen-
tru companie, decât cea internă.

„Chiar şi după majorarea de sezon, preţul 
la zahăr de pe piaţa internă rămâne mai mic 
decât cel regional. Contrar volumelor record de 
zahăr produse în 2013, Sudzucker Moldova a 
încheiat anul cu pierderi, din cauza contraban-
dei de zahăr ucrainean după majorarea cotei 
TVA până la 20%. Revenirea la cota de 8% a 
corectat puţin situaţia, însă urmările negative 
le resimţim şi în prezent”, a spus el, remarcând 
„un început de an extrem de complicat”.

„În pofi da acestui fapt, ne-am respectat 
toate obligaţiunile şi mizăm pe aplanarea 
situaţiei fi nanciare în 2014. Din fericire, con-
junctura regională favorizează acest fapt”, a 
conchis Octavian Armaşu.

Preţuri în creștere la zahăr  
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ABONAREA 2014

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

       îngrijirea livezilor şi viilor,

       creşterea animalelor,

       idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

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

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

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

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

Preţuri de abonare (lei)

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

132132 de lei  de lei 
pentru abonament anualpentru abonament anual

DORIȚI SĂ ÎNCEPEȚI O AFACERE şi nu ştiţi în ce domeniu să investiţi?

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

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

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

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

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

Grapă cu discuri

Cultivatoare

Cositoare cu rotor

Cositoare plată

Burghiu de săpat gropi

Remorcă simplă sau bascula-
bilă

 Tocător de crengi

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

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

AGROinformmediamedia©
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