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La 15 iulie 2014, reprezentanţii organizaţiilor de fermieri care au participat la mitingul de protest
de la sfârșitul lunii mai, au organizat o conferinţă de presă. Vă amintim că în data de 28 mai la
Chișinău a avut loc o acţiune de protest a agricultorilor, în urma căreia, aceștia au semnat o rezoluţie în care au cerut autorităţilor statului să îndeplinească mai multe solicitări. Deși a trecut peste o
lună de la eveniment, cei prezenţi la conferinţă au constatat că în marea lor majoritate revendicările nu le-au fost îndeplinite.
Fermierii au prezentat guvernanţilor
mai multe solicitări, cele mai stringente fiind legate de liberalizarea pieţei
produselor petroliere, astfel ca să poată
cumpăra motorină de la surse externe și nu de la importatori și mărirea
fondului de subvenţionare pentru agricultură. După organizarea mitingului
de protest, reprezentanţii fermierilor
s-au întâlnit cu parlamentari, purtând
anumite discuţii în vederea soluţionării
problemelor. Timpul însă s-a scurs fără
a obţine de la aceștia rezultate foarte
clare și asta în condiţiile în care deputaţii vor pleca degrabă în vacanţă. Alexandru Slusari, președintele Uniagroprotect, a declarat pentru presă că din cele
opt revendicări, autorităţile statului au
îndeplinit doar una. Prima revendicare
a fermierilor a fost modificarea Strategiei de Dezvoltare a R. Moldova 2020,
prin introducerea agriculturii și dezvol-

tării rurale ca prioritate naţională, ceea
ce Guvernul și Parlamentul au hotărât
recent.
Încă două dintre cerinţele fermierilor
necesită rezolvare rapidă. „Am aflat că
săptămâna curentă este ultima de lucru
din sesiunea actuală a Parlamentului.
Prin urmare, guvernanţii mai reușesc
să rezolve cele două probleme mari
care îi îngrijorează pe agricultori. În
primul rând, solicităm să se facă ordine
pe piaţa produselor petroliere și în al
doilea rând, să fie suplinit fondul de
subvenţionare pentru agricultori”, declară A. Slusari. Potrivit lui, problema
produselor petroliere îi vizează pe toţi
agricultorii, iar fără suplinirea fondului
de subvenţionare, producătorii agricoli
se vor descurca foarte greu.
Fermierii au declarat că premierul Iurie Leancă le-a spus că se
pregătește o altă metodologie de cal-

culare a adaosului comercial la produsele petroliere și degrabă ea urmează
să fie publicată. „Premierul ne spune
că noua metodologie va fi una foarte
bună, dar vrem ca ea să fie coordonată
cu noi. Trei lucruri am solicitat: să fie
modificată metodologia de calculare a
preţurilor, să fie liberalizată piaţa internă, să fie acordat dreptul producătorilor agricoli să importe motorină în
scopuri economice. Un astfel de proiect de lege a fost elaborat încă acum
doi ani, el stă undeva rătăcit. Noi nu
înţelegem de ce acest proiect nu este
aprobat de Guvern și votat de Parlament?! Nu este nevoie de mult timp
pentru asta, în câteva zile se poate
de rezolvat. Am înţeles însă că acum
lipsește voinţă politică pentru asta”, a
mai spus Slusari.
Continuare în pagina 2
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Sfârşit.
Început în pag. 1
Vasile Mârzenco, director executiv al Federaţiei
Naţionale a Fermierilor a
declarat că în R. Moldova adaosul comercial la
produsele petroliere este
cel mai înalt din regiune
și cel mai mic acciz la
importul lor. El susţine că
adoptarea acestui proiect
de lege ar duce la crearea
unor condiţii mai bune nu
doar pentru agricultori,
dar și pentru transportatori și pentru consumatorii final, deoarece preţurile alimentelor depind în
mare măsură de preţul la
combustibil. “Se vorbește
mult despre exportul produselor noastre pe piaţa
europeană, dar pentru
asta este nevoie de sprijinul concret al statului
pntru agricultori”, susţine
Mârzenco.
În ce privește Fondul
de Subvenţonare pentru
agricultori, fermierii
spun că acesta constituie
500 milioane de lei, iar
solicitările agricultorilor
pentru prima jumătate a
anului au fost de 530 milioane. Alexandru Slusari
a declarat că în prezent
există hotărârea Guvernului care prevede suplinirea Fondului doar cu 64
milioane de lei. „Cerem
ca Fondul să fie suplinit

cu 200 de milioane de
lei. Dacă nu se va face
acest lucru, la toamnă
mulţi agricultori se vor
confrunta cu probleme.
Fie nu vor beneficia deloc
de suvbenţii, fie ele vor
fi minime”, crede el. Fermierii spun că încă 200
milioane lei vor permite
agricultorilor să supravieţuiască, iar acești bani
pot fi luaţi din fondurile
ENPARD, unde sunt 6
milioane de euro suport
nerambursabil din partea
Uniunii Europene, prevăzut în scop agricol.
Iurie Fală, director executiv al Asociaţiei Producătorilor și Exportatorilor
de Fructe, Moldova Fruct
a declarat că toată lumea
s-a bucurat de semnarea
Acordului de Asociere și
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Liber Schimb. „Producătorii de fructe și-au creat
strategii de dezvoltare,
vor să ajungă pe piaţa
europeană. Lipsa de fonduri va duce la distrugerea așteptărilor acestora
și nu vom putea ajusta
produsele noastre pentru

export”. În cazul unui
eventual embargo impus
de Rusia în ce privește
fructele moldovenești, situaţia în sectorul respectiv poate deveni foarte
dificilă, a mai spus Fală.
Vitalie Fărâmă, reprezentantul Federaţiei Naţi-

onale a Agricultorilor din
Moldova AGROinform a
declarat că dacă în acest
moment statul nu va lua
măsuri radicale pentru
redresarea situaţiei, o să
dispară motivaţia pe piaţa internă de a mai face
agricultură. “Guvernul

se tot laudă cu venituri
la bugetul de stat, însă
agricultura este cea mai
importantă sursă de venituri în acest sens. Alte
surse de venit mai mari
nu cred că o să avem în
timpul apropiat și dacă
nu se apreciază ceea ce
știm a face cel mai bine,
ţara noastră nu are nici
un viitor.”
Cei prezenţi la conferinţă au fost de acord că
solicitările lor nu sunt
ieșite din comun, ele pot
fi realizate cât mai urgent
pentru a evita o criză în
sistemul agrar. Din cauza
devalorizării leului, agricultorii se confruntă cu
scumpiri la toate resursele necesare, de asemenea
la tehnica și utilaj, iar
preţurile la producţia
agricolă au rămas la fel,
în cel mai bun caz.
Arina ROȘCA

PRODUCĂTORII DE FRUCTE
SUNT OPTIMIȘTI
La începutul săptămânii curente,
reprezentanţii Serviciului Federal
de Supraveghere Veterinară și
Fitosanitară al Rusiei Rosselhoznadzor, au declarat că în pofida
avertismentelor trimise Agenţiei
Naţionale de Siguranţă a Alimentelor din Moldova (ANSA), în ultimul timp au fost depistate încă
trei loturi de caise moldovenești
infestate cu molia orientală.
Din cauza riscului sanitar deosebit de mare, oficialii ruși nu exclud
aplicarea interdicţiilor temporare în
cazul producţiei exportate din Moldova: mere, pere, gutuie, caise, vișine,
cireșe, piersici, nectarine, prune etc.
Această declaraţie i-a îngrijorat pe
producătorii moldoveni de fructe,
care declară că în cazul unui embargo
din partea Rusiei faţă de produsele
noastre, situaţia economică a agricultorilor va deveni deosebit de grea.
Iurie Fală, director executiv al Asociaţiei Producătorilor și Exportatorilor
de Fructe, Moldova Fruct susţine că
majoritatea fructelor exportate până
acum din ţară, au fost îndreptate spre
pieţele din ţările Uniunii Vamale. În
cazul unui embargo situaţia producătorilor se poate agrava semnificativ.
Alexandru Slusari, președintele
Uniagroprotect crede că un embargo
va fi un șoc pentru producătorii de
fructe. „Cred că 80-90 % din producători vor fi afectaţi de un eventual
embargo. În acest caz va trebui să ne
reorientăm și să exportăm fructele pe

pieţele europene”. Producătorii consideră că Guvernul împreună cu asociaţiile de producători, trebuie să elaboreze un plan strategic în caz de embargo,
în care să fie specificate măsurile care
vor fi luate, pentru un impact minim
asupra sectorului. Printre măsuri ar
fi adresarea către donatorii europeni
pentru a crea în toamnă un fond de
subvenţionare pentru producătorii de
fructe, schimbarea situaţiei pe piaţa
internă astfel încât în magazine o cotă

anumită să fie rezervată pentru fructele autohtone, promovarea fructelor locale în școli și grădiniţe, liberalizarea
pieţei. „Numai măsurile concrete vor
ameliora amploarea acestui impact,
în caz contrar va fi o situaţie critică.
Dacă vom trece de aceasta criză acum,
înseamnă că mai târziu ne vom putea
adapta”, crede Slusari.
Potrvit lui Iurie Fală, în anii precedenţi Moldova exporta pe piaţa
Uniunii Europene (UE) în jur de 3 mii
de tone de mere și astea mai mult
pentru procesare. Acum, după semnarea Acordului de Asociere cu UE,
ţara noastră va avea posibilitatea să

exporte în jur de 40 mii de tone de
mere. „Sperăm că vom fi capabili să
valorificăm posibilităţile care apar și
vom avea o colaborare constructivă
cu partenerii noștri străini. De asemenea, în toamnă vom participa la două
expoziţii internaţionale, unde vom
putea demonstra calitatea fructelor
noastre”, spune Iurie Fală.
El susţine că calitatea fructelor
moldovenești este bună, că în agricultură există o luptă permanentă cu
dăunătorii, dar din păcate, acești
dăunători sunt căutaţi mai intens atunci când au loc anumite
eveniment politice. Potrivit lui,
există anumite lacune în ce
privește controlul calităţii și supravegherea producţiei, dar ele
pot fi depășite, iar suportul statului în acest scop este major.
„Trebuie să luăm toate măsurile
ca să nu mai existe suspiciuni
referitor la producţia noastră
nici pe piaţa Rusiei, nici pe o
altă piaţă din lume”, crede Fală. De
asemenea producătorii de fructe vor
să aibă în viitor o bună colaborare cu
întreprinderile de procesare a fructelor
pentru a a face faţă situaţiilor complicate care pot apare în viitor.
Vasile Mârzenco, director executiv
al Federaţiei Naţionale a Fermierilor
crede că partea pozitivă a restricţiilor impuse de Rusia este că, ne vom
mobiliza, iar cu suportul financiar din
partea Uniunii Europene, vom face
faţă acestor crize. „Ne așteaptă o perioadă grea, dar ea poate fi depășită.
Integrarea europeană presupune multă muncă și efort”.
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PERSEVERENŢA MARIEI DARIE DE LA DROCHIA 

VOCAŢIE ȘI AFACERE
Începutul a fost greu, dar încrederea că va reuși a fost mai puternică. Iniţierea propriei afaceri în agricultură a fost o soluţie pentru redresarea bugetului familial și pentru realizarea viselor. Pe lângă legumele tradiţionale,
a început să crească broccoli, conopidă, iar în planurile sale de viitor este
și deschiderea unei mini-ferme de păsări ecologice de găini și curcani. Antreprenoarea propune produse ecologice și își dorește ca oamenii să poată
beneficia de alimente sănătoase.
De profesie, Maria
Darie este agronom. A absolvit Universitatea Agrară din Moldova. În anii
’98, când deja avuse loc
desfiinţarea colhozurilor,
la fel ca și alte persoane
din domeniu, a decis să-și
înfiinţeze propria afacere
în agricultură, practicând
creșterea legumelor. Ea
este membră a Federaţiei
Naţionale a Agricultorilor
AGROinform din anul
2001.
Afacerea Mariei Darie
are 16 ani de activitate.
A început împreună cu
familia de la 16 ari de
pământ. „Am muncit în
câmp de mică și mi-a
plăcut ceea ce vedeam
drept rezultat al muncii – roadele adunate”,
spune femeia. Între timp
a reușit să construiască
sere pentru cultivarea
mai multor tipuri de legume: castraveţi, varză, ar-

dei, roșii. Anual recolta de
roșii în câmp deschis este
de 50 tone/ha, în seră 1820 kg/m2, ardei în câmp
deschis cca 40 tone/ha, în
seră 12 kg/m2. Preţul este
stabilit în dependenţă de
cerinţele anuale ale pieţei.
În prezent producătoarea
Maria Darie cultivă produse ecologice. A fost nevoie de 6 ani ca să treacă
la această tehnologie. Au
trecut mai întâi primii 3
ani de convenţie, au curăţit bine solul de substanţe
nocive și au diminuat
cantităţile de chimicale
prezente în sol. Începând
cu anul 2012 au obţinut
certificatul de producere a
legumelor ecologice.
În momentul actual,
pământul este prelucrat cu motocultivatorul cu introducerea
îngrășămintelor organice
de la bovine, oi și păsări.
Seminţele au fost aduse

pentru început de la Tiraspol, apoi cultivate în serele proprii. Un an se pun
seminţe de elită, doi ani
seminţe proprii. Dorind să
fie originală, Maria Darie
prelucrează solul măcar
o dată pe săptămână cu
lapte degresat pentru
combaterea și prevenirea
bolilor la roșii și ardei.
„Dacă vrei să obţii rezultate bune trebuie să te
conformezi nemijlocit cerinţelor pieţei și standardelor agricole”, ne spune
Maria Darie.

EXPERIENŢE NOI
Nu a crezut niciodată
că o să cultive broccoli
sau conopidă. “Am pus
de încercare la început.
Acum consumatorii sunt
interesaţi nu doar de aspect, dar și de gust. La început erau mai rezervaţi
faţă de aceste legume,

acum însă cererea este
destul de mare”, declară
producătoarea. Din anul
2008 lucrează cu primăriile de pe teritoriul raionului Drochia și asigură cu
legume, inclusiv cartofi,
varză, sfeclă roșie, ceapă,
morcov grădiniţele și
școlile. Responsabilitatea
asumată o determină să
folosească îngrășăminte
naturale, fiind sănătoase
și mai puţin costisitoare.
”Numai gestionând bine
afacerea poţi obţine rezultatele dorite crescând legumele şi în seră”, susţine
femeia.
Nu-i place să stea
într-un oficiu, iubește

munca la pământ și este
susţinută de întreaga familie. Are două fete și un
băiat, dar și nepoţei care
o susţin cu mare drag.
Soţul, la fel agronom,
este cel care o susţine în
toate deciziile pe care le
iau împreună. Experienţa acumulată a făcut ca
să-și extindă suprafaţa
cultivată și i-a dat curajul să-și consolideze afacerea. „M-am convins că
mișcarea este sănătate.
E bine să faci ceea ce îţi
place și să lași în urma ta
ceva în care ai depus suflet”, crede Maria Darie.
Pentru viitor, antreprenoarea are mai multe
planuri de extindere prin
construcţia a jumătate
de hectar de sere, deschiderea unei mini-ferme
de păsări ecologice: găini
și curcani. Femeia vrea
să ofere o alimentaţie
sănătoasă familiei sale și
cumpărătorilor. „Aș sugera doamnelor care vor
să se lanseze în afaceri
în agricultură să testeze

întâi ideea pe care vor
s-o implementeze. Pot
începe cu o seră mică.
Trebuie să vezi dacă îţi
place îndeajuns ceea ce
vrei să practici. E foarte bine când familia te
ajută și te susţine. Dacă
ai răbdare și suficientă
ambiţie, atunci reușești.
Nu trebuie să fi dezamăgit dacă într-un an roadele nu sunt pe măsura
așteptărilor”.
În prezent, statul se
implică în susţinerea agriculturii prin introducerea
subvenţiilor. Este un plus
pentru persoanele/doamnele care vor să iniţieze
o afacere în agricultură,
crede femeia. „E păcat ca
așa pământuri să nu fie
lucrate şi e regretabil că
generaţiile tinere pleacă
din ţară. Suntem o ţară
agrară și este bine ca să
cultivăm legumele pe
soluri fără nitraţi. Pământurile noastre sunt aur”,
spune Maria Darie.
Daniela FLOREA

ECONOMIA MOLDOVEI BENEFICIAZĂ DE ASISTENŢA UNIUNII EUROPENE
Săptămâna curentă
prim-ministrul Iurie Leancă a avut o întrevedere cu
Michael Kohler, Directorul
General al Direcţiei pentru
Dezvoltare şi Cooperare a
Comisiei Europene, responsabilă pentru elaborarea
politicilor europene de dezvoltare şi pentru furnizarea
ajutorului prin programe şi
proiecte derulate în toată
lumea. În cadrul întrevederii, s-a discutat despre evoluţiile recente în realizarea
calendarului acţiunilor
convenite pentru obţinerea
asistenţei pentru susţinerea bugetului Republicii
Moldova pe anul curent şi
perspectivele de extindere

a acesteia conform priorităţilor Acordului de Asociere, ratificat la iulie curent.
În prezent, sunt în derulare
procedurile pentru acordarea în perioada următoare
a asistenţei în vederea continuării reformelor în domeniile justiţiei şi energiei,
precum şi pentru stimularea activităţii economice în
zonele rurale.
Totodată, pe parcursul
lunii iulie vor fi încheiate
procedurile interne ale UE
pentru noul Cadru financiar de acordare a asistenţei Republicii Moldova
în perioada 2014-2017.
Priorităţile de asistenţă
directă bugetului în ur-

mătorii trei ani vizează
domenii precum reforma
administraţiei publice,
agricultura şi dezvoltarea
rurală, reforma poliţiei şi
managementul frontierei.
Părţile au discutat şi despre realizarea proiectelor
de consolidare a măsurilor
de încredere pe ambele
maluri ale Nistrului.
Tot în această săptămână Iurie Leancă s-a întâlnit
cu Excelenţele lor Gerard
Guillonneau, Ambasadorul
Franţei şi Matthias Meyer,
Ambasadorul Germaniei
în Republica Moldova, cu
ocazia încheierii, de către
ei, a misiunii diplomatice
în ţara noastră. Premierul

a discutat cu cei doi Ambasadori despre consolidarea relaţiilor bilaterale,
despre agenda europeană a
Chișinăului şi despre atragerea investiţiilor franceze
şi germane în Republica
Moldova. De asemenea,
Iurie Leancă le-a vorbit diplomaţilor despre eforturile
întreprinse de autorităţi
pentru a reforma justiţia, a
combate corupţia şi pentru
a asigura transparenţa sistemului bancar. În context,
Prim-ministrul a menţionat că mizează pe extinderea investiţiilor străine
în ţara noastră. „Sper să
avem mai mulţi investitori
şi investiţii germane în

Republica Moldova, iar în
sistemul bancar îmi doresc să activeze mai multe
bănci franceze», a spus el.
Iurie Leancă le-a mulţumit
celor doi diplomaţi pentru
progresele înregistrate în
relaţiile bilaterale şi pentru
susţinerea, de către Berlin și Paris, a parcursului
nostru european. „Relaţiile
Republicii Moldova cu Germania şi cu Franţa sunt
o prioritate, şi mă bucur
că am reuşit să devenim
state prietene», a conchis
Premierul. La rândul lor,
Ambasadorul Franţei şi cel
al Germaniei i-au mulţumit lui Iurie Leancă pentru cooperare. Excelenţa sa

Matthias Meyer a spus că
relaţiile moldo-germane
au evoluat şi s-au consolidat semnificativ în ultimii doi ani, iar Excelenţa
sa Gerard Guillonneau a
menţionat deschiderea şi
atenţia deosebită manifestată de Moldova în relaţia
cu Franţa şi cu Organizaţia
Internaţională a Francofoniei. Premierul Iurie Leancă apreciază sprijinul constant al Uniunii Europene
oferit Republicii Moldova,
menţionând importanţa
asistenţei acordate pentru
avansarea în realizarea
agendei de integrare europeană şi modernizarea
ţării.
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PREŢURI ÎN SCĂDERE LA CEREALE
LA NIVEL MONDIAL
Indicele preţurilor produselor alimentare la nivel mondial a scăzut în luna
iunie 2014 pentru a treia lună consecutiv, în principal ca urmare a scăderii
preţurilor la cereale şi uleiuri vegetale, arată datele publicate, la începutul lunii
iulie, de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO).
Organizaţia dă lunar
publicităţii propriul său
buletin, care reflectă
modificările de preţuri
înregistrate de un coş de
alimente format din cereale, oleaginoase, lactate,
carne şi zahăr. S-a constatat că în luna iunie 2014,
indicele preţurilor produselor alimentare la nivel
mondial, elaborat de FAO,
a atins o valoare medie
de 206 puncte, în scădere
cu 3,8 puncte faţă de valoarea înregistrată în luna
mai 2014, potrivit datelor
FAO, citate de Agerpres.

FAO a precizat că indicele preţurilor la cereale a atins în luna iunie
2014 o medie de 196,2
puncte, cu 10,9 puncte
mai puţin decât valoarea
revizuită de 207 puncte
înregistrată în luna mai
2014, în principal din
cauza unei scăderi de
aproape 7% la grâu şi porumb. În cazul preţurilor
la uleiuri vegetale, FAO
susţine că acestea au
scăzut cu 2,4% în luna
iunie, pe fondul scăderii
preţurilor la ulei de palmier, dar şi a aşteptărilor

privind o recoltă record
de soia boabe.
Separat, FAO a făcut
niște estimări privind
producţia mondială de cereale înregistrată în 2014,
până la nivelul de 2,478
miliarde tone, cu 21,5
milioane tone mai mult
decât estimările anterioare. Revizuirea a fost determinată de o prognoză de
producţie mai favorabilă
pentru porumb, cu un
procent mai mare decât se
estima în luna mai 2014.
În ceea ce priveşte
estimările privind recol-

ta mondială de grâu din
2014, FAO mizează pe o
producţie de 702,7 milioane tone, uşor mai mare
decât estimarea din mai,
dar cu 1,8% mai mică decât recolta record înregistrată în 2013.
În următorii doi ani

preţurile mondiale la cereale vor scădea, apoi se
vor stabiliza, în condiţiile
în care fermierii cresc producţia într-un ritm mai
rapid decât cererea, arată
perspectivele agricole publicate de FAO împreună
cu Organizaţia pentru

Cooperare Economică şi
Dezvoltare (OECD).
Potrivit unui raport
cu privire la evoluţia
agriculturii mondiale în
2014-2023, cele două
organizaţii estimează că
preţul mediu al grâului ar
putea scădea până în sezonul 2016-2017, în timp
ce preţurile la cerealele
cu boabe mari precum
porumbul vor scădea în
acest an şi vor rămâne
stabile în restul deceniului. “Recentele scăderi
de preţuri la principalele
produse sunt aşteptate
să continue în următorii
doi ani după care se vor
stabiliza la niveluri de dinaintea lui 2008”, se arată
în raport.

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md

Denumirea produsului

Piaţa agricolă Edineţ
minim

maxim

mediu

Piaţa angro Chişinău
Piaţa agricolă Ungheni
Piaţa agricolă Cahul
(Albişoara)
mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
7,50
7,00
10,00
8,00
10,00
12,00
10,00
8,00
9,00
8,00
4,00
3,00
6,00
4,00
2,50
6,00
5,00
4,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
4,00
6,00
5,00
4,00
5,00
4,00
15,00
15,00
15,00
4,00
3,00
5,00
4,00
3,50
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
20,00
25,00
25,00
10,00
10,00
10,00
30,00
35,00
32,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
30,00
3,00
1,00
4,00
3,00
2,00
4,00
3,00
5,00
4,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
15,00
15,00
15,00
10,00
8,00
12,00
10,00
8,00
12,00
10,00
6,00
8,00
7,00
6,00
45,00
45,00
45,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
5,00
4,00
4,00
5,00
5,00
25,00
20,00
25,00
25,00
25,00
35,00
30,00
2,00
1,80
2,80
2,00
3,00
4,00
4,00
3,00
4,00
3,00
25,00
35,00
35,00
15,00
10,00
15,00
12,00
18,00
18,00
18,00
13,00
10,00
12,00
12,00
10,00
12,00
10,00
FRUCTE
23,00
27,00
25,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
15,00
10,00
10,00
15,00
10,00
6,00
7,00
7,00
25,00
30,00
30,00
25,00
35,00
30,00
40,00
40,00
40,00
18,00
20,00
20,00
35,00
33,00
35,00
35,00
32,00
28,00
30,00
28,00
12,00
12,00
12,00
4,00
5,00
5,00
12,00
12,00
12,00
10,00
12,00
12,00
10,00
12,00
12,00
4,00
3,00
5,00
4,00
6,00
6,00
6,00
4,00
6,00
5,00
10,00
10,00
10,00
8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
13,00
12,00
10,00
10,00
10,00
5,00
8,00
7,00
16,00
20,00
18,00
14,00
10,00
15,00
12,00
10,00
15,00
10,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00
30,00
30,00
30,00
30,00
35,00
35,00
-

Piaţa angro Bălţi
minim

maxim

Ardei dulce
Cartofi
Cartofi timpurii
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ceapă roşie
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov timpuriu
Pătrunjel
Roşii de seră
Roşii de câmp
Salată
Sfecla de masa timpurie
Usturoi
Varză timpurie
Varză broccoli
Varză conopidă
Vinete

10,00
4,00
3,00
3,00
2,00
5,00
8,00
4,00
15,00
2,00
15,00
-

12,00
6,00
4,00
6,00
3,00
6,00
12,00
5,00
25,00
3,00
15,00
-

12,00
5,00
4,00
5,00
2,00
5,00
9,00
5,00
20,00
3,00
15,00
-

7,00
3,60
3,50
3,00
4,00
10,00
6,00
3,00
18,00
2,00
15,00
12,00

7,50
6,00
5,00
3,00
7,00
10,00
8,00
3,00
28,00
4,00
17,00
15,00

Banane
Caise
Căpşune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Pepene galben (zemos)
Pepene verde (harbuz)
Pere
Piersici
Portocale
Prune
Prune uscate
Struguri albi de masă
Zmeură

10,00
7,00
10,00
15,00

12,00
8,00
12,00
15,00

12,00
7,00
10,00
15,00

10,00
35,00
32,00
4,00
10,00
14,00
-

10,00
35,00
32,00
4,50
12,00
15,00
-
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VOM AVEA FRUCTE ȘI LEGUME MAI SĂNĂTOASE
Săptămâna trecută la Chișinău a avut loc deschiderea oficială a unui laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi producţii de
origine non-animală. Proiectul a fost realizat cu suportul financiar al Guvernului României şi cu sprijinul experţilor tehnici din cadrul Autorităţii Naţionale
Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVA) din ţara vecină.
Agenţii economici care vor dori să importe sau să exporte fructe şi legume,
vor putea testa cantitatea reziduurilor de pesticide din produsele lor, în cadrul
acestui laborator dotat cu tehnică modernă.

el a mai spus că în baza
certificatelor eliberate de
laborator instituţia va decide dacă produsele vor fi
exportate, reexportate sau
vândute pe piaţa internă.
Vlad Loghin, viceministrul
Agriculturii a dat asigurări
că producătorii moldoveni

și în ceea ce priveşte modificarea legislaţiei în domeniu şi instruirea specialiştilor. Vladimir Mănăstireanu, preşedintele ANSVA
a menţionat că sprijinul
statului vecin nu se va
opri aici. Marius Lazurca,
Ambasadorul României

Laboratorul a fost deschis în cadrul Centrului
de Carantină, Identificare,
Expertize de Arbitraj și
Dezinfectare a Producţiei
de pe lângă Ministerul
Agriculturii și Industriei
Alimentare și este acreditat internaţional. Echipamentul pentru laborator a
costat 300 de mii de euro,
bani oferiţi de guvernul
României și cel al Norvegiei, în perioada următoare România urmând să
mai ofere încă 150 de mii
de euro. Datorită utilajului
de ultimă generaţie cu
care a fost dotat, în acest
laborator pot fi testate
foarte rapid fructele și
legumele pentru a depista
prezenţa pesticidelor, ceea
ce le dă posibilitatea agenţilor economici să economisească timp şi bani.
Nicanor Cernăuţan, directorul Laboratorului de
reziduuri a declarat pentru
presă că datorită tehnicii
de performanţă de care
dispune laboratorul, pot fi
apreciate 250 de pesticide
dintr-o dată, până acum
puteau fi apreciate doar
patru. Potrivit lui, în laboratorul nou, timp de 2- 4
zile pot fi apreciate toate

vor putea exporta legume
şi fructe în ţările Uniunii
Europene (UE) cu certificatele obţinute în acest
laborator. „Fără un astfel
de certificat nu mai poate
fi vorba de export într-o
ţară europeană”. Potrivit
acestuia, certificatul eliberat de acest laborator va
fi acceptat de ţările UE.
România a susţinut
autorităţile de la Chişinău

în R. Moldova, a declarat
că laboratorul este poarta de acces a produselor
moldoveneşti pe piaţa
agroalimentară a Uniunii
Europene. „Acest laborator
va trebui mai întâi să se
asigure că alimentele pe
care le consumă cetăţenii
R. Moldova nu sunt toxice, iar în al doilea rând
că aceste alimente pot fi
exportate pe una dintre

pesticidele, pe când în
alte laboratoare private de
acest gen din ţară, se face
câte un pesticid în fiecare
zi. Cernăuţan spune că
preţurile pe care le propune noul laborator sunt
mai mici decât în alte
laboratoare. De exemplu,
un agent economic care
vrea să exporte roşii, va
achita 140 de lei pentru
determinarea fiecărui tip

de pesticid şi va putea lua
certificatul de la laborator
în 2-3 zile.
Ion Sula, directorul
Agenţiei Naţionale pentru
Siguranţa Alimentelor
(ANSA) a declarat la deschiderea laboratorului
că toate produsele, atât
cele importate, cât și
cele produse în ţară vor
fi monitorizate în permanenţă. De asemenea,

pieţele cele mai exigente
din lume, pe piaţa UE”.
După părerea lui Lazurcă,
acest laborator reprezintă
poarta necesară R. Moldova pentru a avea acces la
piaţa agroalimentară a UE.
Directorul ANSA, Ion
Sula, a declarat că în ţară
mai există laboratoare
de determinare a reziduurilor la Cahul și Bălţi,
dar nu atât de performante. Urmează să mai
fie amenajate puncte de
inspecţie a produselor
vegetale la frontiera ţării, la Giurgiulești, Cahul,
Leușeni, Tudora, care vor
fi conectate cu laboratorul
de la Chișinău.
Deschiderea acestui laborator vine într-o perioadă când ţara noastră a fost
avertizată din nou de către
autorităţile din Rusia. De
data aceasta rușii au declarat că ar putea introduce
restricţii la importul de
produse de origine vegetală
din Moldova și au cerut
de la Chişinău măsuri mai
dure în privinţa cerinţelor
de securitate a produselor
exportate în această ţară.
Declaraţia a fost făcută în
contextul depistării mai
multor loturi de fructe contaminate cu Grapholitha
molesta (molia orientală
a fructelor). De asemenea serviciul sanitar rus,
Rospotrebnadzor, a început
să verifice dacă conservele
din fructe şi legume din
Moldova corespund cerinţelor de calitate.
Arina ROȘCA

OUĂ ȘI MEZELURI PENTRU EXPORT
Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, semnat
la Bruxelles la 27 iunie curent, a deschis pentru producătorii moldoveni accesul la o piaţă de mai bine de cinci sute de milioane de consumatori. Recent
Iurie Leancă, prim-ministrul R. Moldova a efectuat mai multe vizite de lucru
la câţiva producători de ouă și carne din ţară, pentru a observa procesul de
producere. Ceea ce l-a interesat în mod deosebit pe premier a fost modalitatea
prin care statul îi poate ajuta pe producători să ajungă cu marfa lor pe piaţa
europeană.
Agenţii economici
care l-au avut oaspete pe
premierul Iurie Leancă au
declarat că sunt interesaţi
să pătrundă pe piaţa europeană, fapt ce va duce la
sporirea veniturilor, modernizarea procesului de
producţie și, automat, toate astea vor duce la îmbunătăţirea calităţii produselor. Fabrica avicolă vizitată de oficial este dotată cu
utilaj modern și produce
zilnic 65 mii de ouă. Capacitatea maximă de
producere este de trei milioane de ouă pe an, fiind
neexploatată, cifra ajun-

gând, în prezent, la două
milioane de bucăţi. Întreprinderea parcurge un sir
de măsuri de restructurare
și modernizare pentru a
corespunde exigenţelor
Uniunii Europene. În prezent, producţia este destinată doar pieţei interne.
Ouăle moldovenești erau
exportate în România, însă
după aderarea acesteia la
spaţiul comunitar, piaţa
a fost închisă, ceea ce s-a
răsfrânt negativ asupra
producătorilor. Directorul
fabricii, Mihail Scutaru, a
menţionat că afacerea sa
s-ar putea extinde dacă

ouăle moldovenești vor
putea fi exportate pe piaţa
Uniunii Europene, iar pentru a face faţă cerinţelor,
va moderniza fabrica și va
respecta normele sanitare
europene.
De asemenea, producătorii de mezeluri au menţionat că deschiderea pieţei europene va contribui
la extinderea afacerilor.
Fabrica vizitată de premier este unul din primii
trei cei mai mari producători de mezeluri din ţară.
„Procesul de producere
este la cel mai înalt nivel.
Sunt respectate standar-

dele de calitate europene,
fiind aplicate cele mai performante tehnologii. Fabrica ar putea aduce profit
mult mai mare, dar piaţa
moldovenească este prea
mică», a spus directorul
întreprinderii de carne.
Premierul a menţionat
că Guvernul va susţine
întreprinderile care intenţionează să exporte
în Uniunea Europeană,
inclusiv prin intermediul

fondurilor de peste hotare, cum ar fi asistenţa, în
valoare totală de o sută de
milioane de euro, oferită
R. Moldova de Polonia.
Mijloacele financiare sunt
orientate spre proiectele
în domeniul agriculturii,
procesării produselor alimentare, infrastructura
aferentă etc.
„Aplicarea standardelor
europene înseamnă nu
numai asigurarea calită-

ţii pentru consumatorul
din Occident, ci și pentru
consumatorul din Republica Moldova. Uniunea
Europeana are o piaţă de
desfacere mare, cu reguli
clare, iar regulile comerciale nu se schimba peste
noapte” , a declarat premierul. Într-o săptămână
în ţara noastră urmează
să vină cu o vizită oficială
Tonio Borg, Comisarul european pentru siguranţa
alimentelor. Premierul
consideră că vizita acestuia va fi decisivă, pentru
a stabili anumite perspective pentru accesul pe
piaţa europeană a ouălor, cărnii și mezelurilor
moldovenești. Totodată,
Iurie Leancă a menţionat
că producătorii de ouă din
Moldova, vor avea acces
pe piaţa europeană în
maximum jumătate de an,
proces care poate avea loc
și mai curând.
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EXPORTUL DE CARNE ÎN RUSIA 
FĂRĂ SCHIMBĂRI ESENŢIALE
Zilele trecute, o știre despre un nou embargo impus de ruși, a făcut zarvă la Chișinău. Totul a pornit de la o companie moldovenească
care a exportat mai multe loturi de slănină în
Belarus. Autorităţile din Rusia au declarat că
această slănină nu a fost prelucrată corespunzător, fiind încălcate normele sanitare ale Uniunii Vamale și au emis un comunicat în care
se spune că producătorii moldoveni nu vor
mai putea introduce în Rusia carne procesată.
Grigore Porcescu, directorul adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
(ANSA) a declarat pentru AgroMediaInform
ca această acţiune nu afectează exportul de
carne spre Rusia în nici un fel.
Din 5 iulie, Rusia a
interzis importurile de
carne procesată din Republica Moldova invocând încălcarea de către
companiile moldoveneşti
a cerinţelor fitosanitare ale Uniunii Vamale.
Drept motiv a servit
exportul a 15 loturi de
500 de tone de slănină
de către compania Tehnostel Car, dintre care
patru au fost reţinute
pentru că nu ar fi fost
prelucrate corespunzător.
Responsabili din cadrul
Serviciului Federal de
Supraveghere Veterinară
și Fitosanitară al Rusiei
Rosselhoznadzor au declarat că firma respectivă
nu dispunea de autorizare pentru export a acestui
tip de slănină pe piaţa
statelor din Uniunea
Vamală, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a
normelor sanitare internaţionale. Prin urmare
Rosselhoznadzor a emis
un comunicat de presă în
care se spune că producătorii moldoveni nu vor
mai putea introduce în

Rusia carne procesată. Se
permite de acum înainte
doar livrarea carcaselor
de porc, vită, oaie și cal, a
jumătăţilor și sferturilor
de carcase. Acest comunicat a pus pe jar opinia
publică de la Chișinău.
Gr. Porcescu, directorul adjunct al ANSA ne-a
declarat că aceasta acţiune din partea autorităţilor
ruse nu va afecta exportul
de carne în această ţară
nici într-un fel. El spune
că firma moldovenească a
livrat slănină în Belarus
în mod absolut legal și
avea un permis special
emis de către autorităţile sanitare din această
ţară. „Au fost anumite
informaţii precum că
această slănină ar fi fost
prelucrată, afumată. Nu
este adevărat. Era slănină obișnuită. Doar ni
s-a adus la cunoștinţă că
nu mai putem exporta
slănină în așa mod. Însă
putem exporta slănina
împreună cu carnea”.
Potrivit lui, slănina respectivă făcea parte din
categoria carne tranșată,

iar exportarea ei nu a
dus la încălcarea vreunei
norme sanitar-veterinare
din Uniunea Vamală. Porcescu a mai spus că firma
a primit de la autorităţile
din Belarus autorizare
specială pentru a livra
această slănină, iar toate
investigaţiile ANSA au
demonstrat că nu era
vorba despre slănină
afumată. Porcescu consideră că noua măsură de
transportare a cărnii pe
teritoriul Federaţiei Ruse
nu reprezintă un embargo
şi nu va afecta exportul
în nici un fel. De asemenea, Ministrul agriculturii
si industriei alimentare
(MAIA), Vasile Bumacov,
a declarat pentru presă
că această măsură luată
de Rusia nu ne afectează
în mod deosebit, pentru
că Moldova nu exportă în
Federaţia Rusă cantităţi
semnificative de carne.

EUROPA
REACŢIONEAZĂ
Oficiali europeni și-au
exprimat regretul privind
decizia autorităţilor ruse
de a restricţiona exportul
de carne din Republica
Moldova. Zilele trecute,
John Clancy purtătorul de
cuvânt al Uniunii Europene (UE) pentru Comerţ,
a declarat că autorităţile
europene vor menţine în
permanenţă contactul cu
partenerii din R. Moldova
pentru a determina cauzele interdicţiei. Totodată,
UE se aşteaptă la adoptarea unei rezoluţii privind problema creată, în
conformitate cu normele
Organizaţiei Mondiale a
Comerţului. Oficialul european a mai declarat că
Acordurile de Asociere şi
de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre

UE şi Republica Moldova
sunt pe deplin compatibile
cu aranjamentele comerciale moldo-ruse şi nu
trebuie să aibă un impact
negativ asupra acestora.

ROMÂNIA
LA FEL VIZATĂ
DE INTERDICŢII
Înainte de a interzice
importul de carne procesată din R. Moldova, Rusia
a interzis importurile de
bovine, carne de vită și
produse din carne din România. Rosselhoznadzor
a motivat această decizie
prin existenţa unei epidemii de „ encefalopatie
spongiformă bovină’ (ESB),
cunoscută drept boala
vacii nebune în România. Conform comunicatului Rosselhoznadzor
interdicţia se aplică și la

proteinele procesate de
origine animală, la hrana
animalelor provenită din
astfel de proteine, la făina
de carne și la resturile din
oase. Autorităţile competente din România au
apreciat decizia Rusiei ca
fiind absolut nejustificată,
cu atât mai mult cu cât
România nu exportă nici
măcar un kilogram de carne de vită în Rusia de cel
puţin 10 ani. Responsabili
din cadrul Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor din România
au declarat că în ţara vecină a fost sesizat doar un
caz de encefalopatie spongiformă bovină depistat la
o carcasă de bovină. Acest
caz nu ar reprezenta niciun risc pentru sănătatea
populaţiei, iar autorităţile
veterinare au luat absolut
toate măsurile ca şi în
cazul bolilor transmisibile
clasice. Ultima interdicţie
a Rusiei care viza importurile de vite din cauza
encefalopatiei spongiforme bovine a fost impusă
acum 30 de ani Marii Britanii. Rosselhoznadzor a
anulat interdicţia abia în
septembrie 2013.
Vă amintim că în luna
aprilie curent, Rusia a
interzis importul de mezeluri din Moldova, pe
motiv că produsele noastre aveau la bază carne de
import din Europa. Nici
aceasta interdicţie nu i-a
afectat serios pe producătorii autohtoni, au declarat
autorităţile moldovenești,
deoarece exportul acestui
tip de produse în Rusia
oricum era mic.
Arina ROȘCA

PRODUCĂTORII AGRICOLI VOR PROFITA DE TRANSPORTUL NAVAL
Albia râului Prut a fost
curăţită de la Giurgiuleşti
până la Cantemir şi pe acest
sector va fi posibilă navigaţia
fluvială. Recent la Cantemir
a venit prima barjă cu 500 de
tone de pietriş din România,
informează MOLDPRES. Prezent la eveniment, ministrul
transporturilor şi infrastructurii drumurilor, Vasile Botnari, a spus că anul trecut,
după o stagnare de 25 de ani,
în premieră a fost relansată
navigaţia pe Prut, care a
ajuns până la Cahul. „Vom
continua lucrările de curăţire
a şenalului, astfel încât în

2015 să ajungem la Leova
şi mai apoi la Ungheni”, a
anunţat Vasile Botnari.
Potrivit ministrului, un
prim efect benefic al redeschiderii navigaţiei comerciale constă în posibilitatea

producătorilor agricoli de a
transporta recolta prin Portul
Giurgiuleşti. De asemenea,
pe Prut vor putea fi importate materiale de construcţie
necesare pentru reabilitarea
şi construcţia drumurilor

din regiunea de sud a Moldovei, costurile fiind astfel
mai reduse. „Deja avem şi
solicitări în această privinţă
din partea agenţilor economici din sudul ţării. În cel
mai apropiat timp va pleca
şi prima barjă cu cereale
pentru export”, a spus Vasile
Botnari. Patru barje, cu o
capacitate de 500 – 600 de
tone, vor fi puse la dispoziţia
agenţilor economici pentru
a putea fi folosite din aprilie
până în octombrie, când se
termină sezonul de navigaţie
fluvială pe Prut. Acest tip
de transport a fost neglijat

până în 2009, a declarat
Petru Codreanu, căpitanul
Portului Giurgiuleşti, dar
este considerat unul sigur,
eficient din punct de vedere
al consumului de energie şi
mai „prietenos” mediului. Ministrul Botnari a declarat că
în Republica Moldova sunt
acum mai multe căi navigabile importante, iar costul
transportării mărfurilor pe
cale fluvială este de 7 ori
mai mic decât cu transportul
auto. Fiecare agent economic negociază individual cu
întreprinderile de stat sau
cu societăţile private preţul

pentru transportarea mărfurilor. Anual, în bugetul statului intră de la 20 mln până la
30 mln de lei doar din devamări, spun specialiştii.
Pentru redarea navigabilităţii râului Prut pe sectorul
Cahul – Cantemir, cu lungimea de 70 km, au fost investite circa 800 de mii de lei de
către Portul fluvial Ungheni.
În acest an urmează ca până
la 50 de mii de tone de materiale de construcţie să fie
transportate în Republica
Moldova pe cale navală, iar
în viitor – până la 300 de mii
de tone.

INTERVIU
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VINUL MOLDOVENESC

ÎN CĂUTARE DE NOI PIEŢE DE DESFACERE
La începutul lunii iulie producătorii de vinuri și
struguri din ţară s-au întâlnit în cadrul unei reuniuni pentru a discuta problemele care-i preocupă.
Se apropie un nou sezon de recoltare, iar roada se
arată a fi una bună. Cui își vor vinde strugurii, iar
apoi unde își vor exporta vinurile, acestea sunt
cele mai dese întrebări pe care le pun. Despre grijile vinificatorilor, găsirea unor noi pieţe de desfacere a produselor, crearea unui registru vitivinicol,
am discutat cu Dumitru Munteanu, directorul Oficiului Naţional al Viei și Vinului.
- Care este scopul
instituţiei pe care o conduceţi și ce realizări aţi
obţinut până acum?
- Potrivit statutului,
Oficiul Naţional al Viei și
Vinului a fost creat pentru
a implementa politicile statului în sectorul vitivinicol.
Unul din scopurile noastre
este promovarea produselor
vinificatorilor moldoveni pe
piaţa internă și cea externă.
Cu toate că legile cu privire
la fondul viţei de vie și al oficiului au fost adoptate anul
trecut, oficiul a fost înregistrat
abia la 26 decembrie 2013. A
fost o perioadă în care ne-am
ocupat mai mult de organizarea instituţiei. Oficiul este
o formă nouă de parteneriat
public-privat și am avut de
soluţionat multe probleme organizatorice. Recent la Reuniunea producătorilor de vinuri
şi de struguri a fost prezentat
planul de activităţi al oficiului. Am făcut un scurt raport
despre ceea ce am reusit să
realizăm până acum. Amintim
aici despre participarea la expoziţia ProWein în Germania,
prezentările pe care le-am
realizat în Cehia și Polonia,
întrevederi cu importatori,
ediţia de primăvară a Vernisajului Vinului. Am vorbit de
asemenea despre planurile de
viitor, problemele vinificatorilor, a fost prezentat conceptul
zilei naţionale „Sărbătoarea
vinului” din toamnă etc.
- Care sunt problemele cu care se confruntă
producătorii de vinuri
și struguri?
- Problema principală este
unde își vor putea realiza
marfa. O altă întrebare este
cum se va dezvolta sectorul
vinicol odată cu semnarea
Acordului de Asociere cu
Uniunea Europeană. Toată
lumea știe că în prezent piaţa
Rusiei este închisă pentru
noi. Anul acesta așteptăm o
roadă bună de struguri, dar
totodată fabricile sunt pline
cu vin. Producătorii care au
rămas cu marfa în stoc nu
s-au achitat cu furnizorii de
struguri. Este o situaţie dificilă. Împreună cu Ministerul

Agriculturii vrem să-i ajutăm pe vinificatori să elibereze stocurile, ca să primească
strugurii din roada nouă, dar
urmează să vedem cât de realizabile sunt aceste intenţii.
- Este piaţa Rusiei
salvatoarea vinificaţiei
moldovenești?
- Piaţa Rusiei a fost mult
timp una confortabilă pentru
noi. Toată Rusia cunoaște
unde se află Moldova. Pentru
a-și vinde marfa în Rusia,
producătorii de vin nu depuneau mare efort pentru promovare. De cele mai multe
ori, fabricile de vin erau un
fel de linie de îmbuteliere.
Veneau cumpărători, luau
marfa, plăteau banii, puneau etichete și plecau. Sunt
puţine companii care erau
cunoscute în Rusia. Rușii știu
despre vinul din Moldova, dar
aproape nimic despre vreun
brand de la noi. De aceea, în
Rusia vinurile noastre sunt
ușor înlocuite cu cele din alte
ţări. Cert este că la moment
nu putem livra vinuri în
Rusia, iar unul din scopurile
noastre este găsirea de noi
pieţe de desfacere. Totuși
recent cinci companii vinicole din Găgăuzia au primit
dreptul de a exporta în Rusia.
Desigur că este un fapt care
îi deranjează pe alţi producători din ţară, dar aici deja
vorbim despre alte motive.
- Dar se lucrează în
direcţia revenirii pe
această piaţă?
- Ministerul Agriculturii
depune numeroase eforturi
în acest sens. Trimite scrisori
fără răspuns, rapoarte etc.
Apoi auzim la știri că oficiali
din cadrul Rospotrebnadzor
declară că partea moldovenească nici nu s-a adresat
la ei. Încercăm să dialogăm
cu ei permanent, dar fără
rezultat. Deși s-a spus că
vinurile nu ar fi de calitate
bună, totodată nu au adus
nici o dovadă în acest sens.
Când ne adresăm, ni se spune
că nu există probleme cu vinurile noastre, să prezentăm
un plan de acţiuni al măsurilor pe care le luăm pentru
a ne asigura că avem un vin

bun. Noi prezentăm planul,
scriem despre controlul producerii, am ajuns la aceea
că verificăm niște parametri
în vin care nu se cer nicăieri
în lume. De fapt, nu există o
interzicere oficială de export
a vinurilor noastre pe piaţa
Rusiei. Unii producători
moldoveni au sunat la
vama din Federaţia
Rusă și au intrebat
dacă exisă vreun ordin oficial prin care
se interzice importul
vinurilor din Moldova. Răspunsul primit
a fost: nu. Atunci
au întrebat dacă
pot să exporte
vinul în Rusia.
Următorul
răspuns a
fost: încer-

caţi! Însă producătorii nuși permit să riște astfel. Nu
știm cât va continua această
stare de lucruri. Salvarea
noastră este găsirea altor
pieţe de desfacere.
- Care sunt pieţele pe
care doriţi să ajungeţi?
- Din păcate, foarte târziu
am început să privim spre
alte pieţe de desfacere. Exista
o piaţă tradiţională: Rusia,
Ucraina, Belarus, Cazahstan.
Foarte rar unele companii
exportau în Germania sau
SUA. În 2006 după ce Rusia
a introdus embargo la vinurile noastre, s-a constatat că
eram dependenţi de această
piaţă. S-a început căutarea
unor noi ţări unde am putea
exporta marfa. Comparativ

cu anii 2005-2006 se vede
o creștere semnificativă a
vânzărilor pe alte pieţe. Nu
am renunţat la piaţa tradiţională, dar acum e riscant să
investim bani în piaţa Rusiei.
În Ucraina situaţia este la
fel complicată din motive
politice, iar companiile nu au
siguranţa că o să primească
banii pentru marfa livrată,
astfel că au scăzut exporturile și acolo. Nu mizăm pe ţări
ca: Franţa, Spania, Italia – ei
sunt producători de vinuri
și nu prea avem ce căuta la
ei. Însă avem pieţe care sunt
în dezvoltare continuă, am
ajuns acolo, dar nu avem distribuţii foarte mari. Vorbim
aici de ţări ca Polonia, Cehia,
Slovacia, România. Unele din
aceste ţări sunt producătoare
de vinuri, dar mai au nevoie să importe. De exemplu,
Cehia produce mai puţin
vin decât consumă. Un
obiectiv viitor ar fi Ţările Baltice, SUA, China, Canada, Japonia, Ţările

Scandinave. Fiecare piaţă
necesită investiţii și timp. Nu
contăm pe niște miracole, dar
vom depune toate eforturile
ca să creem o bază pentru o
creștere stabilă a exportului
în aceste ţări.
- Sunt destul de bune
vinurile nostre ca să
aibă succes în alte ţări?
- Noi avem vinuri bune,
medaliate la concursuri internaţionale. Din păcate, în multe
ţări s-a creat o imagine greșită
despre vinurile noastre. Ele
sunt considerate vinuri dulci și
ieﬅine. Este o provocare pentru noi să schimbăm această
imagine. Este mult mai ușor
să intri pe o piaţă complet

necunoscută, unde nu ai nici
un fel de imagine și o creezi de
la început, decât să intri pe o
piaţă unde există o imagine nu
prea bună. Noi facem programe speciale de marketing pentru fiecare ţară în parte. Echipa
lucrează, pregătim programe
de promovare. Scopul nostru
este ca banii care vin de la
producători în Fondul Viei și al
Vinului, să fie investiţi în brandul ţării, în imaginea pozitivă,
în valoarea adăugată la produse. Ca apoi producătorii să aibă
posibilitate de a comercializa
vinul la un preţ mai mare și
prin asta să își aducă banii
înapoi. Există și un Consiliu de
Coordonare din care fac parte
oficiali din minister, dar și din
partea sectorului privat și împreună sper să facem lucruri
bune pe viitor.
- Ce face statul pentru producătorii de vin
și struguri?
- Există fondul de subven
venţionare
a producătorilor
agr
agricoli. Anul acesta sunt
pla
planificaţi doar 25 de mii de
le
lei pentru fiecare hectar
de plantare a viţei de vie.
Vom insista să fie alocaţi
bani și pentru echipamentul de prelucrare a
strugurilor, pentru că
industria are de suferit
din cauza lipsei de echipament corespunzător. Circa
70 la sută din fabrici au
un echipament învechit,
ccare nu corespunde cerinţţelor timpului. Din această
ca
cauză producătorii își pune speranţa mai mult în
neau
pia Rusiei, pentru că acolo
piaţa
nu erau prea multe cerinţe
de calitate. În Europa e mai
di
dificil de ajuns cu asemenea
m
mentalitate. Noi lucrăm
în ce privește imaginea
vinurilor noastre, dar le
cerem producătorilor să
ne susţină eforturile prin
fabricarea
vinurilor de caf
litate
lita înaltă.
- Un obiectiv al Oficiului este crearea unui
registru vitivinicol. De
ce avem nevoie de el?
- Registrul vitivinicol este
un obiectiv pe care vrem să-l
realizăm cu ajutorul Agenţiei
Cehe de Dezvoltare (CzDA) și
Agenţiei Americane pentru
Dezvoltare Internaţională
(USAID). În prezent există un
registru al întreprinderilor
vinicole doar pe hârtie. Dorim
să creăm un registru digital, unde vor fi înregistraţi
toţi producătorii de vin și
struguri. Va exista o imagine
clară a drumului parcurs de
vin, de la struguri până la
sticlă. După crearea acestui
registru, o să cunoaștem toţi

producătorii de struguri și
vom putea realiza o legătură a lor cu producătorii de
vinuri. Din păcate, în ultima
perioadă producătorii de
struguri au rămas oarecum
în afară. Există proprietari de
fabrici și există proprietari de
viţă-de-vie și ei se caută unii
pe alţii. Când o să existe acest
registru, colaborarea dintre
producători va fi mult mai
simplă. Sunt multe modele
internaţionale de cooperare,
când producătorii de vinuri
și furnizorii de struguri s-au
asociat și lucrează cu succes
împreună. Cu părere de rău
sectorul s-a dezvoltat în dependenţă de cerinţele pieţii,
în acest caz vorbim mai mult
de piaţa ţărilor CSI. Acum ne
dorim ca acest sector să fie
îndreptat pe calea cea dreaptă, dacă putem zice așa, să
creăm toate premisele pentru
o dezvoltare durabilă.
- În toamnă urmează
o nouă Sărbătoare a Vinului...
- Ne pregătim de pe acum
de sărbătoare, lucrăm asupra
scenariului. Având experienţa
anilor precedenţi, intenţionăm să păstrăm tot ce a fost
frumos, dar să realizăm multe lucruri noi și interesante.
Ne dorim o sărbătoare organizată la un nivel înalt, să
nu fie asociată cu un consum
necontrolat de vin în centrul
capitalei. Trebuie să fie mai
mult un eveniment cultural,
pentru că vinul face parte
din cultura poporului nostru.
Tinerii trebuie să vadă cum
se face un vin bun, de asemenea cum trebuie el consumat,
vrem să organizăm prezentări în acest sens.
- Totuși, putem afirma că moldovenii știu
cum să consume vinul?
- Din păcate, nu prea.
Am auzit cum se solicită vin
Cabernet, dar fără Sauvignon.
Adică lumea nu cunoaște că
denumirea corectă a strugurilor este Cabernet-Sauvignon.
Sunt probleme și în ce
privește prepararea vinului în
condiţii casnice. Europenii la
fel produc acasă vinuri, dar o
fac în condiţii mult mai sterile. Mulţi care produc vin în
sate nu știu a-l păstra corect.
Vinul, de exemplu în luna
februarie, devine un produs
nociv, el se oxidează. Avem
încă foarte multe de învăţat
în această direcţie, chiar dacă
avem oarecum o cultura a
vinului. Vrem să educăm consumatorul că până la urmă
însuși procesul e mai important decât rezultatul.
- Vă mulţumim.
Arina ROȘCA
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GRÂUL SPELTA
A AJUNS ÎN MOLDOVA
Pe agricultorul Alexandru Cazacu din Coșerniţa, Criuleni l-am găsit în câmp.
Inspecta terenurile semănate de-acum al treilea an cu un soi nou de grâu:
Spelta. Spunem nou pentru că nu știm multe despre el, dar de fapt este considerat cel mai vechi tip de grâu de pe Terra. O perioadă îndelungată acest soi de
grâu a fost dat uitării, apoi agricultorii și-au dat seama de calităţile sale excepţionale și au început să-l cultive din nou. S-a constatat că pâinea fabricată din
Spelta este mai bună, mai ușor de digerat de cei care au probleme de sănătate.
În Moldova acest tip de grâu a ajuns cu trei ani în urmă datorită entuziasmului
fraţilor Cazacu, care au riscat și au l-au semănat. Acum ei își doresc ca și alţi
agricultori din ţară să cultive acest soi de grâu, pentru a da posibilitatea consumatorilor moldoveni să se bucure de beneficiile acestuia.
Am ajuns la Coșerniţa
într-o dimineaţă frumoasă
de vară. Alexandru Cazacu
ne-a condus să vedem câmpurile care-i aduc o satisfacţie imensă. Împreună cu
fratele său Ghenadie Cazacu
au riscat și au semănat soiul de grâu Spelta, deși nu
știau ce-o să iasă din această
iniţiativă. Ajunși pe deal, observăm de departe hectarele
cu Spelta. A fost semănat
alături de grâul obișnuit, însă
este mai înalt și are o culoare
mai întunecată decât acesta.
„Ideea de a semăna Spelta a
fost a fratelui meu fiind îndemnat de domnul Valentin
Crâșmaru, care în perioada
respectivă activa în cadrul
Organismului de Inspecţie
și Certificare a Produselor
Agroalimentare Ecologice”,
ne spune Alexandru Cazacu.
Fraţii au aflat că Spelta este
cel mai vechi soi de grâu din
lume și s-au gândit că dacă
oamenii din cele mai vechi
timpuri cultivau această cereală, nu aveau cum să de-a
greș. Într-o bună zi, Ghenadie
Cazacu ajunge în Coșerniţa
cu patru saci de seminţe
Spelta. „Nici acum nu mi-este
clar cum a fost adus din România. Într-un mod oarecum
semilegal”, ne spune Alexandru Cazacu.

ORICE ÎNCEPUT
ESTE GREU
Prima dată grâul a fost
semănat destul de anevois.
Fraţii Cazacu nu știau nimic
despre el, iar grâul trecea
foarte greu prin semănătoare.
„ Mă uitam la el și mă întrebam cum să-l semăn, pentru
că el e ţepos, seamănă cu
orzul după cum vedeţi”, ne
zice A. Cazacu. Cu chiu cu vai
au dus până la capăt acest
proces. Apoi au constatat
că Spelta nu este pretenţios
la creștere. Terenul pe care
au semănat era buruienos,
imposibil de curăţit atunci.

Peste puţin timp fraţii au
observat că Spelta a supravieţuit miraculos, înnădușind
tot buruianul. Când a venit
timpul secerișului, după ce
au adunat grâul obișnuit, au
început să strângă Spelta.
„Înainte de a începe munca,
combainerul mi-a zis că el
nu știe cum să-l strângă.
I-am zis că nici eu nu știu,
dar vom încerca să vedem ce
se întâmplă”, își amintește
agricultorul. Combina a început să-l strângă bucăţi,
rămâneau un fel de struguri,
dar nu îl fărâma, că el se fărâmă foarte greu, aflăm de la
gospodar. Mai târziu și-au dat
seama că pot regla combina
într-un asemenea mod ca să
poată strânge grâul.
După ce l-au strâns au
hotărât să pregătească seminţa pentru o suprafaţă
mai mare de semănare. „Am
lucrat mai mult manual ca
să pregătim seminţa, a fost
destul de greu”, ne spune Alexandru. În cel de-al doilea an
au semănat peste cinci hectare, iar la recoltare au adunat
20 de tone de Spelta. După ce

l-au depozitat și au constatat
că ocupă destul de mult loc
deoarece este voluminos, fraţii s-au întrebat ce să facă cu
el. Investiseră bani, luaseră
credite, dar nu știau unde să
își realizeze marfa. În cel mai
rău caz se gândeau că o sa-l
dea pentru furaje. Au hotărât
totuși să semene și al treilea
an, nu vroiau deloc să piardă
seminţa.

SPERANŢE
ȘI PLANURI
Aveam în faţă 4 hectare
de grâu Spelta semănat de
fraţii Cazacu în cel de-al
treilea an de experienţă. Existau de-acum speranţe în ce
privește viitorul, pentru că
în toamna anului trecut au
aflat despre ei reprezentanţii
unei companii alimentare din
Cehia. „În ţara noastră este
implementat un proiect finanţat de Banca Mondială ce
vizează agricultura organică
și astfel cehii ne găsesc pe
noi. Au venit, au văzut Spelta
și au rămas încântaţi că au

găsit în Moldova acest grâu.
Ei cultivă demult Spelta și
ne-au încurajat spunându-ne
că acesta este viitorul nostru,
care la un anumit moment o
să ne aducă reputaţie, dar și
bani”, ne spune entuziasmat
Alexandru Cazacu. Prin urmare, au înţeles de la cehi că
grâul are perspective mari.
În acea toamnă străinii le-au
cumpărat roada, au vândut-o
cu 450 euro tona, de trei ori
mai mult decât costă grâul
obișnuit. Agricultorul ne spune că chiar dacă la recoltare
iese o roadă mai mică decât
în cazul grâului obișnuit,
acest fapt este compensat de
preţul mai mare.
Este totuși problematic
la adunat, apoi la curăţit și
ar avea nevoie de o mașină
specială pentru asta. „Grâul
comun, după ce îl strângi iese
dezgolit, spre deosebire de
Spelta. În prezent, noi nu îl
putem curăţi, că nu avem o
mașină specială pentru asta,
așa că l-am exportat necurăţit, în îmbrăcămintea lui.
Cehii au promis că ne ajută
cu o mașină”.
Despre calităţile grâului,
Alexandru a aflat de la savanţii din domeniu, dar s-a
informat și din alte surse. El
ne spune că toţi indicii sunt
mai ridicaţi la Spelta decât la
grâul comun.„Spelta se asociază cu termenul oragnic. Este
mai sănătos și mai natural,
are o compoziţie perfectă de
vitamine, minerale și alte
substanţe. Este asimilat mai
ușor de organismul uman,
mai ales de bolnavi, bătrâni,
copii. Luaţi și rugumaţi câteva
boabe, imediat se ridica dispoziţia. Aceasta se întâmplă
pentru că conţine triptofan,
stimulatorul hormonului de
bună dispoziţie”, zice Alexandru. Ne mai spune că are un
gust de nucă și este protejat
de impurităţile din atmosferă
prin haina pe care o are.
În acest an nu vor exporta
nimic, tot ce vor obţine va

merge pentru seminţe. Cehii
le vor trimite și ei seminţe,
iar grâul va fi semănat pe
50-60 ha. Ne spune că acum
vor semăna cu mare curaj și
fără nici o îndoială. Își doresc
ca alţi agricultori moldoveni
să înceapă să cultive acest
grâu. Nu se tem de concurenţă, ei spun că dimpotrivă
toţi producătorii de Spelta se
pot asocia și vor lucra mai
ușor. Există de-acum solicitări din parte agricultorilor
moldoveni, care totuși mai
au încă unele îndoieli vizavi
de Spelta. Fraţii Cazacu cred
că creșterea grâului Spelta
este de perspectivă. El este o
șansă în plus pentru a ridica
moralul la moldoveni. „Când
grâul este în perioada de
lapte, se pune în ceaiuri, alte
băuturi, are un efect miraculos asupra moralului”.

CE ESTE
SPELTA
Grâul Spelta este una
din cele mai vechi cereale
și strămoșul grâului comun.
După origine și gust, este
considerat mult superior
grâului obișnuit. Seminţe de
grâu Spelta au fost găsite în
mormintele faraonilor, despre el s-a scris și în Vechiul
Testament, ceea ce dovedește
importanţa acestei cereale
în antichitate. Ulterior grâul
Spelta a dispărut, deoarece
randamentul la producţie
nu era la fel de ridicat ca în
cazul grâului comun. Din
fericire, au existat totdeauna
agricultori care au cultivat
această cereală la scară mică,
iar astăzi Spelta trăiește o
adevărată renaștere. Avantajele nutriţionale sunt
dovedite, însă din punct de
vedere al cercetării știinţifice,
examinarea acestei cereale
se află încă la început de
drum. Grâul Spelta și grâul
comun sunt la fel structurate
genetic și au aceeași origine,

totuși sunt mult diferite în ce
privește efectele asupra organismului uman.
Galina Lupașcu, șefa Laboratorului Genetică Aplicată
din cadrul Institutului de
Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor al Academiei
de Știinţe a Moldovei (AȘM)
ne-a declarat că Spelta are o
digestibilitate crescută fiind
bogat în proteine. Substanţele vitale ale grâului sunt
asimilate mai ușor și mai repede din punct de vedere nutriţional de către organism.
De asemenea Andrei Gore,
doctor în ştiinţe agricole
din cadrul aceluiași institut,
susţine că este foarte bine că
iniţiativa fraţilor Cazacu a
atras atenţia opiniei publice,
pentru că mai mulţi agricultori ar trebui să cultive acest
grâu. „Este popular pe pieţele
europene, va fi popular și la
noi, pentru că acum se pune
tot mai mult accentul pe
produse ecologie, de calitate
înaltă. Sănătatea populaţiei
este deosebit de importantă,
iar produsele din făina Spelta
sunt utile în alimentaţia copiilor, persoanelor vârstnice,
cei care au anumite boli, dar
și pentru cei care au intoleranţă la conţinut de gluten”,
ne spune savantul.
Gheorghe Jigău, directorul
Organismului de Inspecţie şi
Certificare a Produselor Agroalimentare Ecologice CRPA
Inspect, a declarat pentru
AgroMediaInform că a venit
timpul ca Moldova să exporte
grâu nu doar pentru furajele
europenilor, dar și pentru alte
scopuri. „Este un soi diferit
de grâu, nou pentru noi și de
ce să nu încercăm să facem
lucruri noi? Sperăm că de la ei
vor deprinde și alţi agricultori
și vor continua această acţiune. Trebuie să diversificăm
soiurile de plante pe care
le creștem în ţară, inclusiv
cele de grâu. Cu siguranţă,
pe viitor o parte din recolta
fraţilor Cazacu, dar și a altora
va rămâne pe piaţa internă,
iar produsele din acest tip de
grâu vor ajunge pe raﬅurile
magazinelor noastre”.
Toată lumea, agricultori,
savanţi consideră că trebuie
să tindem permanent pentru
a îmbunatăţi calitatea produselor pe care le consumăm
prin cultivarea unor soiuri
noi de cereale, mai bune,
pentru a avea produse mai
calitative și drept urmare
cetăţeni mai sănătoși.
Arina ROȘCA
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AGROinform asistă un grup
de legumicultori din Orhei
La 12 iulie, reprezentanţii Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova AGROinform, s-au
deplasat la Orhei pentru a oferi suport informaţional și sprijin mai multor cultivatori de legume, în
vederea creării pe viitor a unui grup de producători. Crearea grupului de producători le-ar permite
celor vizaţi să obţină anumite facilităţi și ulterior
rezultate economice mai bune. AGROinform are
o experienţă bogată în ce privește crearea și asistarea grupurilor de producători, iar aceștia își dau
seama că doar unindu-se, vor avea mai multe
realizări, pe care ar fi greu să le obţină activând
fiecare în parte.
Tânărul Gheorghe Bobârcă a împlinit de-acum șase
ani de când se ocupă de cultivarea legumelor. A cumpărat
pământ și a decis să construiască mai multe sere. Treptat
a extins suprafaţa serelor,
care în prezent ocupă 2,5
hectare în satul Păhărniceni,
Orhei. Producătorul este interesat în mod special de recoltarea legumelor timpurii. Poţi
găsi la el ardei de diferite soiuri, roșii, castraveţi, ridiche
etc – toate timpurii și culese
în mai multe cicluri. Spune
că i-a fost deosebit de greu în
primii patru ani de afacere și
consideră că anume în acest
timp îţi dai seama dacă poţi
merge mai departe sau ai dat
greș. În acești ani a învăţat
pe baza greșelilor pe care le-a
făcut, a studiat foarte mult,
a fost și peste hotare pentru
schimb de experienţă. Acum
poate afirma că a obţinut un
loc bun pe piaţa autohtonă
de legume. Deoarece crede
că piaţa este în continuă
dezvoltare, nu poate să stea
pe loc și împreună cu alţi trei
legumicultori din imediata
vecinătate, vor să se asocieze
și să pună bazele unui grup
de producători pentru a rezis-

ta concurenţei și a deveni tot
mai puternici.
Iurie Hurmuzachi, vicedirector AGROinform susţine
că pe piaţa de legume din
ţară se vede clar un deficit
al legumelor autohtone, iar
dezvoltarea acestui sector
este deosebit de important,
pentru a asigura necesităţile
interne, iar pe viitor pentru a
exporta aceste produse.
Sezonul în care producătorii moldoveni ar putea
să livreze legume pe piaţă
este din luna martie până în
octombrie, pentru unii este
chiar și mai scurt, ne spune
Gheorghe Bobârcă. Cea mai
mare problemă a producătorilor de legume este că nu

au un sistem de încălzire în
sere. El este unul din puţinii
proprietari de sere care are
cazangerie, iar acest fapt îi
permite să iasă cu legumele
sale foarte timpuriu pe piaţă.
„Legumele noastre apar foarte devreme, atunci când pe
piaţă există numai legume de
import din Turcia, în special.
Din păcate, mulţi producători
moldoveni nu au căldura
necesară pentru sere și ei nu
pot apare devreme pe piaţă.
Ar fi minunat să se investească în această direcţie, pentru
că astfel am putea renunţa
la o parte din producţia turcească și s-ar vinde produse
autohtone. De exemplu, în cazul ridichii timpurii, cei care
nu au căldură în sere apar pe
piaţă la 3-5 aprilie. Noi însă

până la 1 aprilie o finisăm și
astfel spunem stop ridichii
din Ucraina și România”.
L-am rugat să ne spună
care legume sunt cele mai
rentabile din punct de vedere economic. Ne zice că în
fiecare an situaţia diferă, de
exemplu anul trecut au fost
foarte populari castraveţiii,
în anul curent roșiile sunt
cele mai avantajoase. „M-am
convins că trebuie să sădești
cam 15-20 % din toate legumele, așa ca să ai de toate.
Dacă ai o cantitate mare de
legume, atunci trebuie să
vinzi mai ieﬅin, cel puţin cu
10 %. De exemplu, în anul
curent este o roadă bună de
ardei și îmi pot permite să las
din preţ în cazul lor”.
O altă problemă care îi
preocupă pe producătorii de
legume este găsirea hranei
corecte pentru plante. „Dacă
nu ai găsit dozarea corectă,
hrana pentru plante va fi slabă, tufa mică, arsuri pe fruct,
iar acesta nu va fi solicitat.
Mie mi-a trebuit șase ani ca
să găsesc hrana ideală pentru
ardei. Cu fiecare an am un
rezultat mai bun la creșterea
acestor legume, care sunt
destul de pretenţioase. Vreau
să vă atrag atenţia că există un deficit mare de ardei

pe piaţă. Atunci când vom
apare noi pe piaţă, turcii se
opresc să mai aducă marfă”,
ne spune Gheorghe. Legumele producătorului pot fi
găsite la câteva reţele de
supermarket din capitală. Are
comenzi destule și spune că
până acum nu a avut mari
probleme în ce privește realizarea mărfii. Produsele lui
au certificat de inofensivitate
și au trecut toate controalele
sanitar-veterinare.
Împreună cu ceilaţi producători cu care se va asocia
vor să elaboreze o tehnologie
comună în ce privește hrana
pentru legume. Gheorghe Bobârcă îi sprijină pe viitorii săi
parteneri cu sfaturi, iar împreună au multe idei pe care
vor să le realizeze și să ajungă chiar pe piaţa europeană.
„Suntem tineri și vrem să ne
dezvoltăm, să facem lucruri
frumoase în această direcţie”.
Ceilalţi producători prezenţi
la întâlnire au menţionat că
din păcate, legumicultorii
mai în vârstă nu prea sunt
deschiși spre schimbare, fiind
mulţumiţi cu rezultatele pe
care le au deja. Cei prezenţi
au ajuns la concluzia că va
trebui să treacă încă mulţi
ani până o să existe o supraproducţie de legume autoh-

tone pe piaţa noastră. Dacă
producătorii autohtoni ar dori
să înveţe permanent cum să
crească corect legumele, pe
piaţă ar exista cu 60 la sută
mai multă producţie autohtonă. Însă nu prea se dorește
să se investească în încălzirea serelor și nici nu vor să
cheltuie cu îngrășămintele
pentru plante.
Iurie Hurmuzachi a declarat că AGROinform va iniţia
primele activităţi pentru
formalizarea grupului de producători. „ Pentru a ajunge
la o cooperare eficientă, este
nevoie de mai multă muncă.
Sunt câteva etape care trebuie
depășite. De asemenea, producătorii trebuie să stabilească
în ce direcţii vor să investească în comun în viitor, fie că
vorbim aici despre ambalarea
produselor sau organizarea
în comun a livrărilor, inclusiv
pentru export”. S-a stabilit
că în timpul cel mai apropiat
producătorii din Orhei vor
beneficia de un pachet de
seminare tematice realizat de
specialiștii AGROinform și vor
pleca într-o vizită de lucru în
vederea unui schimb de experienţă la producătoarea Maria
Darie din Drochia.
Federaţia AGROinform
deţine o experienţă bogată
în crearea și dezvoltarea
grupurilor de producători.
AGROinform este partenerul
Proiectului Competitivitatea
Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) pentru
a oferi suport și asistenţă
grupurilor de producători
din ţară. Obiectivul principal
al acestui proiect constă în
sporirea succeselor sectorului
agricol moldovenesc în producerea şi comercializarea
produselor cu valoare adăugată înaltă. ACED lucrează
în comun cu grupurile de
producători şi întreprinderile
antrenate în lanţul valoric
în scopul de a spori calitatea
produselor livrate pe piaţa
internă și externă.
Arina ROȘCA

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

Dezvoltarea cooperativelor de marketing
 Asistenţă la crearea şi dezvoltarea cooperativelor de marketing
 Asistenţă la crearea şi dezvoltarea asociaţiilor profesionale pe
produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

Servicii de marketing
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Servicii de intermediere a producţiei agricole
Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă
Pentru informaţii suplimentare apelaţi
oficiul naţional de coordonare
şi organizaţiile regionale
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md
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MINISTRUL AGRICULTURII ÎN PRESA INTERNAŢIONALĂ
Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, vorbește în
publicaţia internaţională „ The European Times” despre eforturile depuse de instituţie pentru a promova sectorul agricol drept factor cheie al economiei Moldovei. Ministrul enumeră provocările cu care se confruntă fermierii moldoveni,
în special dificultăţile pe care le au în obţinerea finanţărilor.

Ministrul Agriculturii
subliniază faptul că investitorii europeni care vor

dori să investească în Moldova vor găsi multe oportunităţi în ţara noastră.

AGRICULTORII FAMILIARIZAŢI
CU TEHNICA SECURITĂŢII
Un şir de instruiri operative axate pe normele
de protecţie a securităţii
şi sănătăţii în muncă în
procesul de recoltare a cerealelor sunt organizate,
în prezent, pentru salariaţii membri de sindicat din
gospodăriile agricole.
Andrei Adam, șeful
Inspectoratului Muncii al
Sindicatelor, a declarat că
instruirile sunt susţinute
de experţii acestei structuri, precum şi de către
cei din cadrul consiliilor
specializate teritoriale ale
sindicatelor.

vigoare, instituţia respectivă exercită controlul şi
supravegherea stării de
lucruri privind securitatea şi sănătatea în muncă în timpul recoltării.
Astfel, pentru trimestrul
trei al acestui an, a fost
planificată efectuarea
unor controale la întreprinderile din construcţii
şi agricultură care nu au
fost verificate pe parcursul ultimului an. Graficul
acestor controale include
preponderent întreprinderi din domeniul agriculturii.

El susţine că că sectorul
agricol contribuie cu aproximativ 42% la exporturile
ţării, contribuind esenţial
la creșterea PIB-ului de
8,9% a R. Moldova. Cu reformele și investiţiile necesare şi potrivite, inclusiv
în prelucrarea produselor
alimentare, agricultura
poate ajuta Republica
Moldova să îndeplinească
criteriile de aderare la
Uniunea Europeană (UE),
crede oficialul.
Vasile Bumacov susţine că încearcă să pună
în aplicare standardele
internaţionale în sectorul

agricol. „Am lansat reforme în domeniul siguranţei alimentare pentru
a îndeplini standardele
UE și misiunea noastră
este de a contribui la
educarea fermierilor cu
privire la modalităţile de
utilizare a tehnologiilor
și identificarea metodelor
mai bune pentru a crește
randamentul acestora”.
Oficialul își dorește ca
subvenţiile agricole să
fie complet transparente,
astfel încât acestea să
ajute cu adevărat fermierii. El vorbește despre
începerea unui program
realizat împreună cu
Corporaţia Provocările
Mileniului (SUA) pentru
a construi drumuri rurale
și sisteme de irigare, dar
și despre șase programe
susţinute de investiţii din

Japonia, împreună cu alte
două programe finanţate
de Banca Europeană de
Investiţii.
Ministrul Bumacov
susţine că ţara noastră
are două milioane de
hectare de sol foarte
fertil, iar de acest fapt
trebuie de profitat din
plin, cu ajutorul partenerilor internaţionali și
investitorilor. „Îmi doresc
ca în Strategia Moldova –
2020 să fie pus accentul
pe agricultură. De asemenea pe parcursul mandatului meu de ministru
planific să începem Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală,
prin care vom susţine
agricultorilor noștri să-și
modernizeze producţia
și de a face produsele

noastre mai competitive
pe piaţa europeană. Aș
dori să văd mai multă
educaţie, reforma agrară, precum și cercetare
și dezvoltare în sectorul
agricol din R. Moldova”,
susţine ministrul.
Pe viitor, Vasile Bumacov consideră că trebuie să
învăţăm a promova produsele noastre, iar cu ajutorul lor și a ţării noastre.
Totodată ministrul susţine
că este greu de făcut acest
lucru în condiţiile în care
jumătate din europeni nici
măcar nu știu unde se află
Moldova. „Viitorul sectorului agricol din Moldova
este în UE. UE poate oferi
nu doar finanţarea, ci și
transfer tehnologic, o piaţă, și un partener în lupta
împotriva corupţiei”, crede
ministrul.

MOLDOVENII DIN ITALIA AȘTEPTAŢI ACASĂ
În zilele de 5 şi 6 iulie curent,
Ministrul agriculturii şi industriei
alimentare s-a aflat în orașele
Milano şi Torino din Italia, unde
s-a întâlnit cu cetăţeni ai R. Moldova care muncesc în zona de
nord a acestei ţări.

relatat despre măsurile preconizate
în scopul dezvoltării rurale, respectiv, proiectele care se implementează deja cu succes în localităţile
rurale, dar şi cele de viitor.
Vasile Bumacov a ţinut să convingă cetăţenii că şi acasă se pot

În cadrul reuniunilor,
Vasile Bumacov a informat
despre politicile susţinute
de ministerul agriculturii în
scopul dezvoltării sectorului
agroindustrial, cel mai important pentru economia ţării,
avantajele asocierii Republicii
Moldova la UE, perspectivele
şi oportunităţile existente
pentru dezvoltarea businessului agricol. De asemenea,
în discursul său, ministrul a

afirma cei care doresc să muncească.
El a menţionat realizările întreprinzătorilor moldoveni, care cu sprijinul
acordat de stat, prin subvenţionarea
afacerilor pe care le-au iniţiat, au
reuşit să devină bine cunoscuţi
prin produsele lor, atât în ţară, cât
şi peste hotare. A avut loc un
dialog interactiv cu publicul
prezent, pe parcursul căruia
participanţii au obţinut individual răspunsuri la problemele expuse. Întâlnirile au
fost calificate de publicul prezent ca extrem de utile.
Revenit la Chişinău, ministrul a dispus editarea unui
ghid informativ, complex şi
accesibil în utilizare, pentru
toţi cei interesaţi să-și investească economiile în lansarea
afacerilor în agricultură.

GRANTURI PENTRU PRODUCĂTORI
La aceste instruiri
sunt abordate cele mai
frecvente riscuri la care
se pot supune agricultorii
în timpul recoltării, tot
ce ţine de mecanisme,
incendii, condiţii meteorologice şi alţi factori,
măsurile de prevenire
şi combatere a acestora.
Instruirile au demarat la
începutul sezonului de
recoltare şi vor dura câteva săptămâni. Directorul
Inspectoratului de Stat al
Muncii, Dumitru Stăvilă,
a specificat că în corespundere cu legislaţia în

Dacă nu ar fi existat
o prevedere legală ce limitează posibilităţile de
efectuare a controalelor
inopinate, astfel de verificări ar fi avut loc la toate
întreprinderile din domeniu, a remarcat directorul
Inspectoratului de Stat al
Muncii. Conform datelor
aceleiaşi instituţii, pe
parcursul anului trecut, în
agricultură şi silvicultură
au fost înregistrate 30 de
accidente de muncă, în
urma cărora şi-au pierdut
viaţa opt oameni, printre
care şi un minor.

Agenţia de Intervenţie și Plăţi
pentru Agricultură (AIPA) a înregistrat 42 de cereri depuse de
producătorii agricoli, doritori de
a participa la programul de granturi post-investiţionale privind
sporirea productivităţii printr-un
management durabil al solului.
Este un proiect al Băncii Mondiale numit Agricultura Competitivă (MAC-P) realizat în parteneriat
cu Ministerul Mediului. Termenul
limită de depunere al cererilor a
fost 30 iunie 2014.
Conform datelor oferite de AIPA,
suma granturilor solicitate de către
agricultorii este de 7,6 mln. lei. Programul de granturi nerambursabile
prevede paritatea investiţiilor, fapt ce
permite o prognozare a investiţiilor
în implementarea politicilor priete-

noase mediului în agricultura autohtonă de peste 14 mln. lei, pentru anii
2014-2015.
La program au depus cereri
agricultorii din 18 raioane ale ţării
– Briceni, Glodeni, Râșcani, Cimișlia,
Călărași, Cahul, Ștefan Vodă, Anenii
Noi, Taraclia, ș.a. Cele mai multe cereri au fost înregistrare la oficiul teritorial AIPA din Bălţi – 15 producători
agricoli.
Programul de granturi nerambursabile post-investiţional le va
permite agricultorilor să-și returneze
o jumătate din costurile efectuate
pentru implementarea practicilor
agricole prietenoase mediului, precum ar fi: plantarea fâșiilor de iarbă,
arbori şi arbuşti, care filtrează drenajul de suprafaţă şi reţin deşeurile,
plantarea barierelor vegetative antieoliene, construcţia bazinelor pentru
captarea apei de ploaie utilizată
ulterior pentru irigarea culturilor

etc. Eligibile pentru program sunt și
procurările de utilaje şi echipamente
pentru conservarea solului, de genul: combinatoare care la o trecere
efectuează cel puţin 3 operaţii concomitent, cu condiţia că adâncimea
lucrărilor agricole să nu fie mai mică
de 25 cm, cultivatoare combinate
multifuncţionale, combinatoare cu
subsoliere, semănători combinate
no-till, etc.
Reamintim, că programul de
granturi post-investiţionale ”Managementul durabil al terenurilor” are
un buget de $ 3 mln. dolari SUA.
Grantul va rambursa 50% din valoarea investiţiei efectuate de către
producătorul agricol, cu un plafon
de 20 mii dolari SUA. Cererile pentru participare la programul de
granturi post-investiţionale pot fi
depuse de către agricultori de două
ori pe an. Programul va fi realizat
până în iunie 2017.

DEZVOLTARE
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AGROINFORM INFORMEAZĂ AGRICULTORII DESPRE

creditele COMPACT
Federaţia Naţională a Agricultorilor din
Moldova AGROinform împreună cu Centrul
pentru Dezvoltarea Rurală, au fost selectaţi de către Fondul Promovările Mileniului
(FPM) pentru organizarea campaniei de
promovare a facilitaţilor de creditare în agricultură – creditele COMPACT. În perioada
octombrie 2013 – mai 2014 au fost efectuate mai multe activităţi în acest sens. Potrivit
reprezentanţilor AGROinform campania și-a
atins pe deplin scopul. Toţi doritorii au aflat
despre oportunităţile oferite de creditele
COMPACT.
Una din activităţile de
bază realizate de AGROinform a fost elaborarea bazei
de date și invitarea la întrunirile regionale a potenţialilor beneficiari. Sesiunile de
informare au fost destinate
pentru producători specializaţi în horticultură, producători agricoli cu specializarea
generală, femei antreprenoare din agricultură. La 16 întruniri regionale organizate
de AGROinform au participat
684 potenţiali beneficiari,
inclusiv 189 femei. Perioada
de organizare a întrunirilor
de promovare a creditelor
COMPACT a fost una favorabilă, localurile selectate au
corespuns cerinţelor, agenda
evenimentelor a fost una
utilă şi consistentă.
Potrivit reprezentanţilor AGROinform campania
și-a atins pe deplin scopul.
Toţi doritorii au aflat despre
oportunităţile oferite de creditele COMPACT. În urma
reuniunilor de informare,
reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Agricultorilor au
luat cunoștinţă cu solicitările participanţilor. Cei care
au participat la reuniunile
de informare au apreciat

mult formatul ședinţelor și
au solicitat implicarea mai
activă a băncilor comerciale
partenere în procesul de
informare. Unii participanţi
au recomandat acordarea
creditelor fără a recurge
la bănci, pentru a diminua
costul creditării și a reduce
birocraţia. O mulţime de
solicitări au venit din partea
producătorilor agricoli referitor la investiţiile eligibile și
la caracteristicile creditelor.
Producătorii au solicitat un
termen mai lung la credite
(până la 10-15 ani). De asemenea, ei doresc includerea
în lista eligibilă a altor investiţii precum construcţia și
echiparea serelor, consolidarea terenurilor și plantarea
livezilor, achiziţia utilajului
agricol, în special cel necesar
pentru întreţinerea viilor și
livezilor, achiziţia utilajului
de irigare și protejare contra
grindinei și îngheţului.
Unii producători au solicitat extinderea programului
și pentru păstrarea și prelucrarea cerealelor, pentru
zootehnie și pentru producerea mierii. A stârnit discuţii
aprinse faptul că dobânzile
în agricultură în ţările dez-

voltate sunt mai mici ca în
Moldova, inclusiv din resursele COMPACT. Problema
pieţei de desfacere a producţiei cu valoare adăugată
înaltă, a fost intens discutată de producătorii mici care
doresc să-și extindă afacerile
și să investească în infrastructura post-recoltare, dar
ezită din cauza volatilităţii
pieţei. Prezentările ACED au
abordat această problemă
prezentând diferite studii
de piaţă și altor servicii, dar
în opinia participanţilor,
soluţiile propuse nu acoperă
întreg spectru de probleme.
Mai mulţi producători au
solicitat posibilitatea utilizării resurselor financiare
pentru servicii de marketing, îmbunătăţirea managementului companiilor,
perfecţionării în domeniul
infrastructurii post-recoltare. În același context, ei au
cerut mai mult trening și
mai multe seminare legate
de infrastructura post-recoltare și posibilitatea asocierii.
Problema detaliilor tehnice
privind subvenţionarea și
scutirile fiscale acordate de

către Programul Compact
a fost adesea abordată de
către producătorii agricoli
începători.
Membrii AGROinform
consideră că este necesară
integrarea mai multor actori
în procesul de informare a
potenţialilor beneficiari de
credite în așa fel, ca aceștia
să aibă certitudinea că vor
putea fi susţinuţi la fiecare
etapă în procesul investiţional. Specialiștii Federaţiei
au recomandat implicarea
administraţiei locale în
procesul de comunicare.
Direcţiile agricole raionale,
precum și primăriile sunt
instituţii des frecventate
de potenţialii investitori,
iar recomandările lor sunt
apreciate și respectate. De
asemenea e de dorit să fie
încurajate băncile să promoveze creditele COMPACT mai
intens în rândul clienţilor.
Organizarea în localităţile
rurale a sesiunilor de informare de către fiecare bancă
parteneră ar fi de apreciat.
O recomandare din partea
specialiștilor a fost lărgirea
listei investiţiilor eligibile

prin includerea serelor, sistemelor de irigare și anti-grindină, ceea ce a fost ulterior
realizat. De asemenea este
nevoie de o colaborare mai
intensă cu reprezentanţii
Agenţiei de Intervenţie și
Plăţi în Agricultură (AIPA),
pentru a încuraja creditarea
și investiţia în infrastructura
post-recoltare. Ar fi potrivită
și mărirea termenului de
rambursare până la 10-15
ani pentru o amortizare mai
lentă a investiţiilor sofisticate precum sunt liniile
de sortare și ambalare sau
echipamentele de procesare.
În final, specialiștii AGROinform au recomandat organizarea seminarelor tematice
pe marginea problemelor
identificate de producători
precum noile tehnologii
de păstrare a fructelor și
legumelor, aspecte tehnice
în subvenţionare, aspecte
tehnice în cadrul scutirilor
fiscale.
În timpul campaniei de
informare privind creditele
COMPACT în mai multe ziare naţionale și regionale,
au fost plasate numeroase

AFACERILE VOR PUTEA FI ÎNREGISTRATE
LA UN GHIŞEU UNIC
Persoanele juridice și
întreprinzătorii individuali,
care vor dori să-și înregistreze afacerea mai simplu,
vor putea beneficia de oportunităţile mecanismului
ghișeului unic. Cabinetul de
miniștri a aprobat un proiect
de lege în acest sens, care
propune și reducerea termenului de înregistrare a afacerii, de la cinci la trei zile
lucrătoare. Astfel, solicitantul se va prezenta o singură

dată la ghișeul unic pentru
iniţierea şi/sau desfăşurarea
afacerii pentru depunerea
și recepţionarea informaţiei
privind înregistrarea de stat.
Tot la ghișeu va fi verificată
denumirea persoanei juridice, vor fi perfectate actele de
constituire, va fi eliberat extrasul din Registrul de Stat,
iar informaţia va fi publicată
în Buletinul Oficial electronic al Camerei Înregistrării
de Stat.

„Proiectul de lege pune
accent pe eficientizarea
activităţii ghişeului unic la
înregistrare, pe stabilirea
unui tarif unic de înregistrare a activităţii, dar și pe
perfecţionarea legislaţiei
privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de
întreprinzător. Astfel, cei
care doresc să-și înregistreze afacerea mai rapid și mai
simplu, vor putea beneficia
de oportunităţile mecanis-

mului ghișeului unic”, a
explicat ministrul Justiţiei,
Oleg Efrim.

Alegerea opţiunii
privind înregistrarea de
stat în cadrul mecanis-

anunţuri care au oferit o informaţie amplă și detaliată
despre condiţiile de derulare
a Creditelor. De asemenea,
un articol despre campania
de promovare a creditelor
Compact, solicitanţii actuali de credite, condiţiile de
creditare a fost publicat în
mai multe ziare. Bannerul
despre Creditele COMPACT a
fost plasat pe patru portaluri
Internet specializate în economie, agricultură, business.
Un spot publicitar despre
COMPACT a fost prezentat
periodic în cadrul unor emisiuni a Televiziunii Naţionale Moldova 1.
Programul COMPACT
este un program de asistenţă
oferit R. Moldova de către
Guvernul SUA prin intermediul Corporaţiei Provocările
Mileniului pentru perioada
2010-2015. Programul prevede investiţii majore în eradicarea constrângerilor care
împiedică dezvoltarea economiei Moldovei, cum sunt
infrastructura dezastruoasă
a drumurilor şi infrastructura slab dezvoltată de irigare.
Aceste investiţii sunt realizate în cadrul a două proiecte ale Programului: tranziţia
la agricultura performantă
şi reabilitarea drumurilor.
Programul COMPACT îşi
propune să contribuie prin
activităţile sale la reducerea
sărăciei în Republica Moldova prin creştere economică.
Scopul acestui program
este orientat spre a mări
veniturile prin intermediul
unei productivităţi agricole
sporite, accesului extins la
pieţe şi servicii prin drumuri îmbunătăţite, facilitarea accesului la finanţe prin
implementarea Programului
de credite pentru investiţii
în infrastructura post-recoltare.

mului ghişeului unic sau
în afara acestuia este la
discreţia solicitantului înregistrării. Taxele pentru
înregistrare şi serviciile
prestate urmează să fie
reglementate expres întro anexă la Legea privind
înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi
a întreprinzătorilor individuali. Informaţiile
din Registru de stat al
persoanelor juridice şi al
întreprinzătorilor individuali vor putea fi vizualizate gratuit, de oricine,
pe pagina web a Camerei
Înregistrării de Stat.
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ATENŢIE LA ALIMENTE
PE TIMP DE CANICULĂ
Vara, când afară canicula face ravagii, pericolul de a
procura produse alterate şi de proastă calitate este
mult mai mare ca de obicei. Autorităţile avertizează
cetăţenii referitor la riscurile la care se expun dacă
nu respectă unele reguli de achiziţionare a alimentelor. Medicii recomandă cetăţenilor să procure
carne, peşte, ouă, lactate doar în locuri autorizate şi
amenajate, unde există condiţii igienico-sanitare şi
sunt verificate de specialiști sanitari-veterinari.
În perioada fierbinte
a anului, produsele alimentare se strică foarte
ușor, iar termenul înscris
pe ambalaj nu mai are
valoare dacă alimentele
nu sunt depozitate corespunzător. Agenţia pentru
Protecţia Consumatorilor
(APC) atenţionează cetăţenii despre posibilele
riscuri de a cumpăra şi
consuma produse alimentare alterate şi ne
informează despre importanţa respectării temperaturiii recomandate
pentru fiecare produs
în parte. Pentru a evita
apariţia unor probleme,
consumatorii trebuie să
menţină alimentele la
temperaturi scăzute, fapt
ce permite conservarea
calităţilor nutriţionale
ale acestora. Frigul stopează înmulţirea microorganismelor, așa că produsele alimentare care se
pot strica ușor de genul:
carne, lapte pasteurizat,
brânzeturi, deserturi pe
bază de lapte, trebuie
menţinute la temperaturi
ce variază între 0 și 4
grade.
Autorităţile au cerut
producătorilor de produse
alimentare să prezinte
dovezi sigure privind respectarea regimului termic
optimal al produselor la
nivelul fabricaţiei, depozi-

tării şi distribuirii acestora. Expunerea produselor
alimentare la alte temperaturi decât cele indicate
de producător poate duce
la apariţia anumitor germeni precum Salmonella
sau Staphylococcus aureus, astfel că un produs
bun şi sănătos poate să
devină un produs periculos.

NU CUMPĂRAŢI
ALIMENTE
DIN STRADĂ
Daca în pieţe, comercianţii sunt obligaţi să
păstreze produsele în
frigidere, unele alimente
care pot deveni periculoase ajung la consumator prin comerţul stradal
neautorizat. Ion Sula,
directorul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor (ANSA), a
avertizat cetăţenii să nu
cumpere alimente din
locurile neautorizate
sau de acolo de unde nu
sunt siguri dacă produsul
a fost verificat. Acești
comercianţi nu au posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport,
depozitare şi comercializare şi riscaţi să achiziţionaţi un produs neconform sau chiar nesigur,

care poate să vă afecteze
sănătatea. Specialiști din
cadrul Agenţiei ne-au
declarat că în pieţe și
magazine produsele sunt
testate înainte de a ajunge în vânzare, ceea ce ne
dă o anumită siguranţă
privind inofensivitatea
unui produs.
Din păcate, unii consumatori atrași de un
preţ mai mic continuă
să cumpere ouă, lactate
sau chiar carne, expuse
în soare. Medicii ne avertizează că în aces caz
trebuie să fim conștienţi
că riscăm cu sănătatea
noastră. Atât timp cât va
exista cererea din partea
consumatorilor, va exista și oferta din partea
comercianţilor stradali.
Pe de altă parte, ne putem face rău singuri și
atunci când cumpărăm
alimente proaspete și ne
plimbăm cu ele prin tot

orașul pentru a rezolva
alte treburi.

SFATURI
PRACTICE
Problemele de sănătate care pot apare în
urma consumului unor
alimente proaste, ar putea fi evitate dacă ar fi
respectate niște reguli.
Prin urmare, fiţi deosebit
de atenţi la data fabricării, termenul de valabilitate al produsului și
care este temperatura de
păstrare a acestuia.
Carnea şi produsele
din carne sunt mediul
ideal de viaţă pentru
bacterii, fiind produse de origine animală
foarte perisabile. Acestea pot fi contaminate
nu doar la depozitarea
şi prepararea lor, ci şi
după ce sunt gătite,

fie din cauza expunerii
sumare la temperaturi
înalte, fie din cauza depozitării lor în condiţii
improprii. Specialiștii
ANSA ne avertizează
că după ce le-am cumpărat, produsele de
origine animală trebuie
să fie păstrate în frigider. Produsele care au
fost decongelate nu se
recongelează pentru fi
preparate sau consumate ulterior. Fructele
şi legumele, obligatoriu
spălate înainte de consumare. Nu cumpăraţi
produse care prezintă
semne de alterare, modificări ale aspectului,
culorii, consistenţei,
gustului, mirosului sau
care prezintă semne de
infestare cu paraziţi.
Refuzaţi produsele care
prezintă aspect necorespunzător, urme de mucegai sau dacă aveţi în-

doieli privind calitatea
lor. Solicitaţi şi păstraţi
bonul de casă pentru a
putea proba, în cazul în
care doriţi să reclamaţi
calitatea/siguranţa unui
produs.
Trebuie să fim atenţi
la calitatea îngheţatei
pe care o mâncăm, acest
produs fiind deosebit
de căutat pe caniculă.
Îngheţata trebuie să fie
vândută numai în stare
congelată și nu o cumpăraţi dacă aveţi suspiciuni că a fost decongelată şi apoi recongelată.
Îngheţata care a fost supusă congelării repetate
are forma şi ambalajul
modificat. De asemenea
pentru cei care preferă
cvasul, atrageţi atenţie
la vasul în care este
transportat şi expus spre
vânzare. Cvasul nu poate
fi transportat şi stocat
în recipiente din masă
plastică. Recipientele recomandate în acest scop
sunt butoaiele din inox
sau cisternele pentru
uz alimentar. Fiţi atenţi
la recipientele în care
vă este oferit cvasul.
Acestea trebuie să fie de
unică folosinţă şi stocate
în conformitate cu cerinţele sanitaro-igienice.
Nu uitaţi, noi suntem
responsabili de sănătatea
noastră, iar o atenţie mai
sporită la ceea ce cumpărăm și consumăm, ne va
face să evităm mai multe
probleme. Trebuie să știţi
că aveţi tot dreptul să
cereţi de la vânzători documente de provenienţă
și acte care confirmă calitatea produselor.
Arina ROȘCA

PLANTELE AROMATICE CARE ALUNGĂ ŢÂNŢARII
Suntem în plin sezon de
ţânţari, iar numărul nesuferitelor insecte pare să
fie mai mare decât anul
trecut. Vestea bună este că
scăparea poate veni de la mai multe plante aromatice
care alungă ţânţarii. Pe o parte dintre acestea poate
deja le cultivaţi sau, dacă nu, le puteţi planta în curte
sau în ghiveciul de la fereastră pentru a ţine insectele la distanţă. Mai mult, pe lângă efectul lor asupra
insectelor, plantele aromatice sunt foarte căutate pe
piaţă și vă pot aduce profituri frumoase dacă vă decideţi să înfiinţaţi o astfel de plantaţie.

Busuiocul turcesc
este o plantă ornamentală perenă, de grădină,
originară din America de
Nord. Este cunoscută şi
sub denumirea populară
de urzică indiană sau
mentă decorativă, fiind
apreciată nu doar pentru
florile mari și frumoase,
ci și pentru pentru mireasma cu care alungă
ţânţarii. Busuiocul românesc este ușor de găsit și
se poate planta inclusiv
în ghiveciul de pe perva-

zul ferestrei. Atât frunzele de busuioc, cât și florile mici și înmiresmate
împrăștie în jur un ulei
volatil care nu este deloc
pe placul insectelor. Cimbrul are la rândul său o
aromă greu de suportat
de către ţânţari, așa că
este bine să îl cultivaţi
nu doar pentru fripturi,
ci și pentru a vă proteja
de nesuferitele insecte.
Levănţica nu doar are un
efect major în alungarea
ţânţarilor, ci este o plan-

tă care se face remarcată
în orice grădină atât prin
florile sale violete, cât și
prin parfumul puternic.
După ce culegeţi florile,
ele sunt numai bune de
pus între haine ca să vă
păziţi și de molii.
Menta este la mare
căutare pe timp de vară,
fiind o plantă cu efecte răcoritoare. Izul său
specific îi deranjează
pe ţânţari, așa că dacă
veţi cultiva mentă în
grădină sau pe supra-

feţe mari în jurul casei,
planta aromatică vă va
aduce nu doar profit,
ci și liniște pe timp de
noapte. Iarba mâţei, cum
este cunoscută în popor,
este o plantă înrudită cu
menta despre care se știe
că poate face o pisică să
cadă pradă euforiei. Uleiurile volatile ale acestei
plante sunt de mare
folos în combaterea nesuferitelor insecte, cu
condiţia să ţineţi planta
departe de pisicile casei.
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CHINA RENUNŢĂ LA SISTEMUL NAŢIONAL DE SUBVENŢII
China se îndreaptă cu
paşi siguri către renunţarea la vechiul sistem de
subvenţii agricole, sistem
ce funcţionează de peste
un deceniu. Un anunţ în
acest sens a fost publicat
pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii de la
Beijing şi este corelat cu
faptul că cel mai mare
importator de cereale din
lume aşteaptă, pentru al
11-lea an consecutiv, o
creştere a producţiilor.
Experţii spun ca schimbarea nu va pune în pericol
securitatea alimentară și
nici nu duce la scăderi abrupte ale preţurilor la produsele agricole importante. Decizia a fost discutată
în detalii la o reuniune a

Consiliului Executiv de
Stat condusă de premierul Li Keqiang şi în care
s-au menţionat inclusiv
preţurile minime pentru
achiţiile naţionale de orez,
o politică mai eficientă de
depozitare a rezervelor de

soia şi bumbac, precum şi
alte politici de subvenţionare în agricultură.
Conform noii politici
propuse, guvernul chinez
va stabili un preţ ţintă
pentru fiecare tip major
de produs agricol. Agricul-

torii vor primi subvenţii
din partea guvernului
doar atunci când preţul de
piaţă este sub ţinta naţională, în timp ce grupurile
de producători cu venituri
mici vor primi subvenţii
în cazul în care preţul de
piaţă scade.
Reforma are drept scop
restabilirea un mecanism
de fixare a preţurilor orientate spre piaţă, deoarece, în prezent, preţurile de
cereale pe piaţa chineză
internă sunt, de obicei,
mai mari decât cele de la
nivel mondial. În primă
fază, noua politică agricolă
va fi aplicată cu precădere
în anumite zonele selectate și pentru produse agricole ţintă. Astfel, conform

unei declaraţii oficiale
făcută după reuniune, soia
şi bumbacul vor fi primele care vor intra în noul
sistem, urmând ca apoi
ca acesta să se extindă şi
pentru produse cu impact
social mai mare: grâu, porumb şi orez.
Decizia Chinei de a
renunţa la un sistem tradiţional de subvenţionare
agricolă nu este un şoc
pentru cunoscătorii pieţei
care urmăresc din 2004
încoace o adevărată strategie asiatică de revoluţionare a politicilor agricole prin menţinerea pe
linia de plutire a preţurilor interne şi protejarea
fermierilor chinezi. Sistemele de subvenţii aplica-

te de China, împreună cu
eliminarea impozitului
agricol, au contribuit
într-un fel la creșterea pe
termen lung a producţiei de cereale din China.
Totuşi, analiștii susţin că
preţul minim de achiziţie
– permanent controlat de
stat, a dus la o discrepanţă considerabilă de
preţ între pieţele chineze
şi cele din restul lumii.
Ca un exemplu, inclusiv
în acest an, Guvernul
chinez a luat decizia de
a achiziţiona 70% din recoltele interne de cereale,
motivând consolidarea
siguranţei alimentare,
dar asigurând, în fapt, că
fixează preţul de referinţă la nivel naţional.

EUROPEAN AL CĂRNII DE PASĂRE
LEGUMICULTORII ROMÂNI SECTORUL
VA AVEA DE SUFERIT
SUNT SUPĂRAŢI
Producătorii agricoli
sunt foc și pară în urma
unor informaţii difuzate pe
un post de știri. În material,
jurnaliștii susţin că legumicultorii otrăvesc pământul
cu îngrășăminte chimice,
afirmaţie catalogată de către Mircea Croitoru, liderul
fermierilor din cel mai mare
bazin legumicol din ţară –
comuna Matca din Galaţi, ca
fiind mincinoasă.
”Nu pot să cred că un
asemenea post TV poate să
mintă în acest fel. Eu o sa
mă adresez instituţiilor statutului, să ia măsuri împotriva celor care au dat acest
reportaj și nu mă voi lăsa
până nu vor spune cu adevărat cine are interesul să ne
distrugă”, s-a exprimat Mircea Croitoru prin intermediul
unei reţele de socializare.
Președintele Grupului
de Producători LegumeFructe Matca – Galaţi a
solicitat pe această cale și
ca reporterii să ia legătura
cu Direcţia Sanitar-Veterinară și pentru Siguranţa
Alimentelor Galaţi pentru a
afla care au fost rezultatele
probelor prelevate de la le-

gumele românești cultivate
în zonă.
Deși acuzaţiile aduse legumicultorilor români sunt
deosebit de grave, Croitoru
susţine că reporterul care a
realizat filmarea nu a dorit
să intre în dialog cu el, să îi
răspundă la telefon. ”De ce
nu daţi adevărul, ce aţi filmat, și daţi numai minciuni.
Reporterul a filmat la Matca?
Păi să mai veniţi la Matca și
discutăm realitatea din teren.
Voi daţi acum o mare minciună și duceţi consumatorii
într-o mare problemă prin
acest reportaj. Și îl mai rog pe
reporter să răspundă la telefon pentru că am dreptul la
replică și o să sesizez instituţiile statului”, a mai declarat
Mircea Croitoru.
În materialul video difuzat de canalul de știri Digi
24, reporterii susţin că legumicultorii ”aruncă în pământ
de 25 de ori mai mult fertilizator decât ar fi nevoie”, afirmaţie ce nu este însă atribuită nici unui studiu, instituţii
sau vreunui specialist în
domeniu. Mai mult, cei doi
experţi citaţi vorbesc despre
situaţii generale, fără a se

referi la legumele autohtone
sau producătorii români. În
fapt, specialiștii prezintă în
reportaj simple recomandări
pentru o administrare cumpătată și în cunoștinţă de cauză a îngrășămintelor. ”Fără
un studiu care să arate ce
conţine acel sol, dăm îngrăşăminte după ureche sau la
recomandarea vecinului, se
produce o supraîncarcare a
solului, în planta se creează
dezechilibre”, explică în știre
Alina Simionică – director
Oficiul Judeţean de Studii
Pedologice şi Agrochimice
din Galaţi.
“Nerespectarea unui plan
de feritilizare făcut pe principii sănătoase, pe analiză de
sol, pe cultură, pe ciclu, duce
pe de o parte la cheltuirea
a foarte mulţi bani pentru
pesticide, îngrăşăminte şi pe
de altă parte la scăderea productivităţii şi calităţii culturilor de legume”, declară și
Costel Pohrib, inginer biotehnolog citat de jurnaliști.
Mai mult, reportajul prezintă legumele românești ca
fiind un real pericol pentru
sănătatea consumatorului,
putând cauza cancer.

Analiștii economici
prognozează în acest an
o creștere a producţiei de
carne de pasăre în Uniunea Europeană, evoluţia
fiind susţinută de cererea
de pe pieţele interne şi
într-o mai mică măsură
de exporturi.
Potrivit ultimului
bilanţ al Comisiei Europene privind situaţia
din sectorul agricol, se
constată o încetinire a
creşterii consumului de
carne de pasăre la nivel
comunitar, din cauza
concurenţei pe care o
exercită carnea de vită şi
cea de porc.
Pentru al doilea an
la rând se aşteaptă o
scădere a exporturilor de
carne de pasăre. Astfel,
în 2014, Uniunea Europeană va livra pe pieţele
externe o cantitate de
1,268 milioane tone,
după ce anul trecut a

înregistrat 1,3 milioane tone. Transporturile
către Ucraina se vor
diminua constant, ca
urmare a obiectivelor
de auto-aprovizionare
impuse de guvernul de
la Kiev şi a instabilităţii
politice care a condus la
o devalorizare a monedei
ucrainene şi, implicit, la
scăderea puterii de cumpărare. La fel de nesigură
este şi relaţia cu Rusia,
care a impus un embargo produselor din carne
provenite din mai multe
state europene.

Pe de altă parte,
importurile sunt proiectate să crească de la
792 mii tone la 794 mii
tone. Brazilia rămâne
cel mai mare furnizor
al Uniunii Europene, în
condiţiile în care Thailanda se confruntă, la
rândul ei, cu tensiuni
politice majore.
Consumul de carne de
pasăre este prognozat să
crească la 12,5 milioane
tone, ajungându-se la o
medie pe cap de locuitor
de 21,6 kg. În ceea ce
priveşte preţurile, suta
de kilograme a ajuns să
fie cotată la aproape 200
de euro, cu 3,4% peste
media din sezonul 20122013. Franţa, Marea Britanie, Germania şi Polonia sunt principalele ţări
producătoare, asigurând
jumătate din producţia
de carne de pasăre la nivel european.

FERMIERII NEMŢI
VOR SĂ VÂNDĂ CEREALELE MAI SCUMP
Agricultorii nemţi au
luat o decizie ce va avea un
puternic impact pe piaţa
cerealelor. Nemulţumiţi de
preţurile de achiziţie oferite
de cei care achiziţionează
cereale, fermierii din Germania au anunţat că nu vor
mai vinde nici un bob până
când nu li se vor oferi mai
mulţi bani pentru produsele
lor agricole. În prezent, piaţa
cerealelor din Germania înregistrează un blocaj, iar preţurile sunt doar cu câţiva euro
(4-5 euro) faţă de cele oferite

la bursa din Paris. Fermierii
nu sunt mulţumiţi de nivelul
actual al preţurilor cauzat de
scăderi anunţate pe burse și
nu sunt mulţumiţi nici să își
vândă în avans cultura din
câmp la cât se oferă acum
pe piaţă. Agricultorii nemţi
au luat în bloc decizia de a
depozita cerealele recoltate,
chiar și cu costul accesării
unor credite bancare pentru
a plăti spaţiile din silozuri.
O tendinţă similară a
fost deja resimţită pe piaţa
agricolă din Polonia și Cehia.

Analiștii economici cred că
dacă fenomenul se va extinde, nu este exclus ca producătorii agricoli să creeze un
blocaj pe piaţa cerealelor din
UE, forţând mâna celor care
achiziţionează cereale, pentru că aceștia au deja încheiate vânzări în avans către
state din Orientul Mijlociu
și nordul Africii. În acest
context, fermierii români ar
avea net de câștigat întrucât
vor putea obţine preţuri mai
mari pentru producţiile obţinute în 2014.
agrointel.ro
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Mulţi producători s-au convins

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

că este mult mai greu
să vinzi produsul
la un preţ convenabil,

decât să produci

De la 1 septembrie 2014 puteţi accesa pagina AGRAVISTA în versiune nouă. În prezent aveţi acces la
ambele versiuni AGRAVISTA. Versiunea nouă o puteţi accesa acum la new.agravista.md.
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ZAHĂRUL DIN TRESTIE
ÎI SPERIE PE PRODUCĂTORI
În ultima perioadă în mass-media din ţară au apărut mai multe informaţii precum că preţul zahărului moldovenesc ar fi nejustificat de mare. Uniunea
Producătorilor de Zahăr din Moldova (UPZM) a emis
un comunicat de presă și a infirmat învinuirile
privind majorarea nejustificată a preţurilor la acest
produs. Ei declară că sunt ţinta unei campanii de
denigrare iniţiate de o companie producătoare de
conserve, care timp de câţiva ani nu s-a achitat
pentru zahărul livrat.
În presă s-a vehiculat
că în anumite ţări din
regiune zahărul este mai
ieﬅin decât în Republica
Moldova. Drept urmare
producătorii de zahăr
susţin că toţi cei care au
început această campanie
optează pentru importul
liber în ţara noastră al
zahărului ieﬅin din trestie,
fapt care ar conduce inevitabil la colapsul industriei
zahărului din Republica
Moldova şi a ramurii agricole de producere a sfeclei
de zahăr. Reprezentanţii
UPZM declară că în ultimii
ani, peste jumătate din zahărul produs în Republica
Moldova a fost exportată
în UE și CSI. O mare parte
a zahărului moldovenesc,
vândut pe piaţa internă,
este procurat de către consumatorii casnici. Astfel,
toată industria alimentară
din Republica Moldova
consumă mai puţin de un
sfert din zahărul autohton.
Ei susţin că orice agent
economic, poate importa zahăr, dacă găseşte
mai ieﬅin, de pe pieţele
externe. Potrivit cotelor
Organizaţiei Mondiale a
Comerţului (OMC), companiile pot importa nu mai
mult de 550 de tone dintro dată, iar în cazul licenţelor – nu mai mult de 10%
din suma totală indicată
în licenţă, acest fapt excluzând posibilitatea favorizării unor companii în
detrimentul celorlalte.
Producătorii de zahăr
susţin că principalele
condiţii de funcţionare a

industriei zahărului au
fost stabilite în Moldova
de-a lungul mai multor
ani, ca rezultat al interacţiunii constante dintre
producătorii de sfeclă de
zahăr și industria zahărului, marii consumatori de
zahăr, precum și agenţiile
guvernamentale. Aceștia
se reunesc în cadrul unui
Consiliu și soluţionează
problemele apărute prin
realizarea unor compromisuri. În cadrul ultimei
reuniuni a Consiliului,
desfăşurate la 26 iunie,
participanţii au căzut de
acord că importul și prelucrarea zahărului brut din
trestie de zahăr în Republica Moldova va duce la
înlocuirea zahărului din
sfeclă pe piaţa internă,
dar și cea externă. Acest
fapt prezintă un risc sporit
pentru relaţiile comerciale
cu ţările partenere care au
deschis pieţele de export
pentru zahărul calitativ
din Republica Moldova. În
final, liberalizarea importurilor de zahăr din trestie
în Republica Moldova,
va conduce inevitabil la
anularea accesului liber
al zahărului moldovenesc
pe pieţele de export ale UE
și Uniunii Vamale. Drept
urmare a acestui proces,
inevitabil vor fi închise cel
puţin patru din cele cinci
fabrici de zahăr din Republica Moldova, iar ramura
agriculturii specializată în
producţia sfeclei de zahăr,
datorită căreia majoritatea
gospodăriilor agricole, în
special din nordul ţării, au

asigurat un profit stabil,
pur şi simplu va dispărea, cred producătorii. De
menţionat că în ultimii
ani, creșterea sfeclei de
zahăr a devenit una din
cele mai profitabile culturi
de câmp din agricultura
moldovenească. Membrii
Consiliului pe produs,
inclusiv cei mai mari consumatori industriali de
zahăr din ţară au semnat
o rezoluţie care denotă
faptul că actualele taxe
vamale și TVA la zahăr,
precum și sistemul de
autorizare a importului de
zahăr, sunt recunoscute
ca fiind optime și în conformitate cu normele de
protecţie a pieţei interne
a UE. Modificarea acestor
condiţii fundamentale ale
industriei este calificată
drept intenţie distructivă
și inacceptabilă.
Potrivit specialiștilor,
în toate ţările vecine s-a
constatat în luna mai un
preţ mediu de vânzare al
zahărului egal sau mai
mare decât în Republica
Moldova: în România a
fost de 12,15 lei pentru
un kg, în Ucraina – aproximativ 11,1 lei pentru
un kg , în Rusia – 12,6 lei,
iar în Kazahstan – 13,5 lei
pentru un kg. În aceeași
perioadă, în Republica
Moldova preţul mediu de
vînzare a fost de 11.25 lei
pentru un kg. Tradiţional,
în lunile mai și iunie,
preţul la zahăr este în
creștere. Preţul zahărului
producătorilor autohtoni,
de asemenea, a crescut în
această perioadă, dar nu
demult a scăzut în mod
semnificativ. De menţionat pentru cei ce încearcă să analizeze evoluţia
preţurilor că este incorect
să comparăm preţul de
vânzare cu amănuntul,
deoarece politica reţelelor
comerciale și rata de actualizare a produselor în
diferite ţări variază foarte
mult.

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

Varză

Varză de sere

3 tone

Ungheni, s. Manoilesti, Manager: Glodeanu Vladislav,Telefon: (236) 73253
Email:vladislav_glodeanu@mail.ru

Roșii

Roșii de seră de
calitate inaltă

5 tone

Ungheni, s. Manoilesti, Manager: Glodeanu Vladislav,Telefon: (236) 73253
Email:vladislav_glodeanu@mail.ru

Castraveţi

Castraveţi de
seră de calitate
inaltă

5 tone

Ungheni, s. Manoilesti, Director: Anatolie
Glodeanu,Telefon: (236) 73253, Tel. mobil:0795 50647

Soia

Vând 270 T de
saia

270 tone

Glodeni, str. Moldova, nr. 32, Telefon:(249) 23439, Tel.mobil: 69123238,
Email:srlagdav@mail.md

Porci

Vând purcei-landrast

5 bucăţi

Glodeni, or.Glodeni s.Petrunea,Telefon
mobil:079502749

Ceapă

Vând ciapă

2 tone

Glodeni, or.Glodeni, , Telefon:(249) 24812

Ulei

Vând ulei

500 litri

Glodeni, rn. Glodeni s.Petrunea, Telefon:(249) 024926782 Telefon mobil:079977248

Prune

Cabardinka Raniya

60 tone

Orhei, satul Malaesti, Director: Alexei
Ivanov, Telefon:(235) 51648, Telefon
mobil: (795)35158

Bovine

Vânt tauri a cîte
700kg fiecare

7 bucăţi

Glodeni, or.Glodeni s.Petrunea, Telefon
mobil:079502749

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

MOLDOVA EXPORTĂ TOT MAI MULTE
PRODUSE MEDICINALE
ȘI FARMACEUTICE
Republica Moldova exportă, dar și importă tot
mai multe produse medicinale și farmaceutice,
arată datele prezentate
de Biroul Naţional de Statistică. Este vorba despre
produse bazate pe plante
medicinale, vitamine, minerale şi microelemente,
dar și medicamente.
Potrivit statisticilor, în primele luni
ale acestui an exportul cu astfel de produse a crescut cu 2,6 la sută, faţă de
aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând astfel 6,8% din totalul produselor exportate în 2014.
Astfel, veniturile agenţilor economici
moldoveni ce produc și comercializează
produse medicinale și farmaceutice a
crescut cu peste 25 milioane de dolari,
anul trecut fiind de 36 milioane de dolari, iar în acest an a atins valoarea de
61,8 milioane de dolari.
În același timp a crescut și cantitatea produselor importate în Republica
Moldova. Creșterea este însă mult mai
mică faţă de cea înregistrată la export,
aceasta fiind de aproape un procent, mai
exact 0,7, faţă de anul precedent. Dacă
în primele cinci luni ale lui 2013 valoare

produselor importate pe teritoriul Republicii Moldova era de peste 90 de milioane de dolari, în acest an valoarea acestora a crescut până la 106,9 milioane de
dolari. Datele mai arată că, anul trecut,
din totalul mărfurilor exportate doar 4,3
la sută erau produse medicinale, în acest
an însă raportul este de - 5,1%.
Statisticile mai arată balanţa comercială rămâne însă deficitară, ceea ce înseamnă că volumul produselor importate depășește cantitatea celor exportate.
Diferenţa dintre export și import este,
în primele luni ale acestui an, de minus
45,1 milioane de dolari. În aceeași perioadă a lui 2013 însă, valoarea produselor importate depășea valoarea celor
exportate cu 11,7 milioane de dolari,
fiind în total de minus 56.8 milioane de
dolari.
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DORIȚI SĂ ÎNCEPEȚI O AFACERE şi nu ştiţi în ce domeniu să investiţi?
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Abonaţi-Vă la ziarul AGRO
DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ŞI VEŢI PRIMI:

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

132 de lei
pentru abonament anual

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

Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

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

21948

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

 Asistenţă tehnică
 O gama larga de utilaj
nou pentru aceste tractoare
precum:
 Plug cu 2, 3 şi 4 stupiţi
 Stropitoare combinată (dotată
atât cu ventilator pentru stropit în
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul
culturilor de câmp)

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

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

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Chişinău, str. Mitropolitul Varlaam 84/12
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae
mob.: 0685 98 250 - Nicolae
mob.: 0680 91 611 - Robert
mob.: 0690 52 772 - Ion
Oficiu: 0 (22) 22 89 52
E-mail : ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md

