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Într-o conferință de presă, ministrul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, Va-
sile Bumacov, a declarat că tinerii care 
vor porni afaceri în agricultură vor primi 
subvenții cu 10% mai mari pentru pro-
iectele inițiate, față de fermierii cu vârste 
mai mari de 35 de ani. 

„În ultimii ani, tot mai mulți tineri și-
au deschis afaceri în agricultură. Deși am 
fost sceptici, acum ne mândrim cu rezulta-
tele lor. Unii dintre ei au succese mult mai 
bune decât fermierii cu experiență. În acest 
context, în anul 2013, agricultorii tineri vor 
avea prioritate la acordarea subvențiilor 
din partea statului. În prezent, mai mult 
de 30% din afacerile din agricultură sunt 
fondate de către tineri. Uniunea Europea-
nă promite că îi va susține pe tinerii din 
Moldova în dezvoltarea afacerilor, astfel 
încât aceștia să fi e motivați să muncească 
în țară, nu să apuce calea străinătății. În 
2013, mulți tineri vor primi chiar și fonduri 
nerambursabile din partea UE pentru mo-

dernizare și procurarea tehnicii și a utila-
jului agricol necesar”, a precizat ministrul.
Bumacov asigură că în următorii ani, Fon-
dul de subvenționare în agricultură va creș-
te considerabil. „Începând cu anul 2014, în 
Moldova va fi  implementat Programul Eu-
ropean pentru Dezvoltare Rurală și Agri-
cultură (ENPARD), care va permite agri-
cultorilor să-și dezvolte afacerile și să bene-
fi cieze de subvenții substanțiale”, a anunțat 
Vasile Bumacov.

El a precizat că în anul 2012 Fondul de 
subvenționare în agricultură a constituit 
400 mil. lei, în 2013 acesta este cu 60 mil. 
lei mai mare, iar în 2014 subvențiile vor fi 
cu cel puțin câteva milioane lei mai mari. 
O parte din bani vor fi alocați de către 
stat, iar alții vor veni din partea Uniunii 
Europene.

Totodată, ministrul le-a sugerat fermie-
rilor să se pregătească serios pentru asimi-
larea surselor fi nanciare. „Ar fi  o prostie să 
nu reușim să pregătim proiecte sau planuri 

de afaceri în termeni rezonabili. Toate țări-
le care au benefi ciat de ajutor nerambursa-
bil din partea UE au avansat și au reușit să-
și modernizeze sectorul agrar. În condițiile 
în care agricultura este principalul motor 
de dezvoltare a economiei naționale, trebu-
ie să facem tot posibilul ca să contribuim la 
dezvoltarea țării”, a subliniat Bumacov. 

Referindu-se la investițiile în agricultu-
ră din anul 2012, Vasile Bumacov a spus că 
acestea au constituit 4,6 mlrd. lei, fi ind du-
ble față de 2011. 

Datorită subvențiilor oferite, dar și con-
tribuției proprii fermierii au plantat în anul 
2012 peste 5 mii ha de livezi, au procurat 
peste 168 mii de unități de tehnică agricolă, 
au înfi ințat peste 100 de ferme zootehnice. 
Peste 260 de întreprinderi achiziționat uti-
laj agricol, frigidere și linii de sortat fructe 
și legume. „Anul agricol 2013 se anunță a fi  
unul bun, așa că sper că vom reuși să facem 
progrese substanțiale în acest sector”, a în-
cheiat Bumacov.

 Statul oferă mai mulți bani tinerilor 
care pornesc afaceri în agricultură
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Plantarea 
pomilor 
fructiferi – 
cum alegem 
corect solul 
şi portaltoiul?

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare îndeamnă tinerii 
din Moldova să pornească afaceri în domeniul agricol



PREŢURI

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

Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md    17.01.2013

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

LEGUME

Ardei dulce  -  -  - - - - 33,00 42,00 35,00 35,00 45,00 45,00  -  -  - 
Cartofi 3,80 5,00 4,00 2,70 4,50 3,50 3,50 4,00 4,00 3,50 6,00 5,00 4,30 4,50 4,30
Castraveţi 30,00 30,00 30,00 - - - 28,00 30,00 28,00 - - - 28,00 30,00 28,00
Ceapă galbenă 3,00 4,00 3,00 2,80 4,00 3,50 3,00 4,00 3,50 4,00 5,00 5,00 3,50 4,00 3,50
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 55,00 55,00 55,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - -  -  -  - 35,00 35,00 35,00 30,00 30,00 30,00
Ciuperci Shampinion  -  -  - - - - 32,00 35,00 35,00 38,00 38,00 38,00  -  -  - 
Dovlecei  -  -  - - - - 30,00 30,00 30,00 - - -  -  -  - 
Morcov 3,00 5,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,00 5,50 5,00 5,00 8,00 7,00 4,50 5,00 4,50
Pătrunjel  -  -   - - - - 40,00 55,00 45,00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -   - - - - 10,00 10,00 10,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră 4,00 4,00 4,00 3,50 4,50 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 6,00 5,00 3,50 4,00 4,00
Roşii de seră 30,00 30,00 30,00 - - - 23,00 32,00 25,00 20,00 25,00 25,00 28,00 30,00 30,00
Sfeclă de masă 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 3,50 4,00 5,00 4,00 5,00 6,00 6,00 4,50 5,00 4,50
Usturoi  -  -  - 28,00 28,00 28,00 30,00 35,00 32,00 30,00 35,00 35,00  -  -  - 
Varză 2,00 4,00 3,00 2,30 2,80 2,60 2,70 3,00 2,80 3,50 5,00 4,50 2,50 2,50 2,50
Varză broccoli  -  -  - - - - 45,00 45,00 45,00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - -  -  -  - 8,00 8,00 8,00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -   - - - - 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00  -  -  - 
Varză roşie  -  -   - - - - 10,00 10,00 10,00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -  -  - - - 28,00 32,00 32,00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - - - - 18,00 18,00 18,00  -  -  - 18,00 18,00 18,00
Grepfrut  -  -   - - - - 18,00 20,00 19,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 20,00 20,00 20,00 20,00 22,00 20,00 - - - 22,00 22,00 22,00
Mandarine  -  -  - 18,00 18,00 18,00 16,00 18,00 17,00 - - -  -  -  - 
Mere 3,00 5,00 4,00 4,00 5,50 4,50 3,00 6,00 5,00 3,00 5,00 5,00 6,00 7,00 6,00
Mere Golden  -  -   - 4,50 6,00 5,50 4,00 7,00 6,50 5,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00
Mere Idared 4,00 5,00 4,50 4,50 5,50 5,00 3,00 6,00 5,00 5,00 8,00 7,00 6,00 7,00 6,00
Mere Richard  -  -   - - - -  -  -  - 6,00 7,00 7,00
Miez de nucă 50,00 80,00 75,00 - - -  -  -   - 65,00 75,00 70,00 45,00 45,00 45,00
Pere  -  -   - - - - 30,00 40,00 40,00 - - -  -  -  - 
Portocale  -  -   - 18,00 18,00 18,00 16,50 18,00 17,00 - - - 16,00 16,00 16,00
Prune uscate  -  -   - - - - 25,00 35,00 28,00 20,00 25,00 23,00  -  -  - 
Struguri albi de masă 16,00 18,00 17,00 16,00 19,00 17,00 12,00 15,00 12,00 15,00 16,00 16,00  -  -  - 
Struguri de masă Moldova 20,00 20,00 20,00 17,00 18,00 17,00 15,00 18,00 17,00 14,00 15,00 15,00  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -   - - - - 15,00 18,00 16,00 - - -  -  -  - 

Scumpirile ne copleșesc și 
ar putea conteni abia la vară. 
Avertismentul vine din partea 
experților economici. Iar socio-
logii spun că, din cauza exodului 
populației, Mol-
dova riscă să ră-
mână doar o țară 
a politicienilor, 
bătrânilor și in-
valizilor.

Experții eco-
nomici sugerează 
moldovenilor să 
se pregătească de 
noi scumpiri.

„La început 
de an vor fi  anu-
mite majorări, 
care țin de pro-
dusele de origine 
animală și este normal. Resimt 
efectele condițiilor nefavora-
bile climaterice mai târziu. Cu 
timpul aceste scumpiri se vor 
tempera și pe parcursul anu-
lui se pare că vom avea creșteri 
mai moderate”, se arată convins 
expertul economic Alexandru 
Fală. Economia fi ravă este moti-
vul pentru care Moldova cu greu 
face față scumpirilor la nivel in-
ternațional, spun economiștii.

„Situația nu este deloc roz 
în Ucraina, care se confruntă 
cu probleme, dar este un pic 
mai bună în Rusia. Situația este 
mai proastă în Belarus. În Ro-

mânia, populația o duce mai 
bine comparativ cu Republica 
Moldova. Noi nu avem o econo-
mie, din acest motiv populația 
supraviețuiește prin anumite 
metode neformale, mai mult 
din acele remiteri care vin de 
peste hotare”, susține expertul 
economic Viorel Gârbu. Pro-
gnoze sumbre fac și sociologii, 
care prevăd un adevărat exod al 
populației din țară.

„Se va reduce cu mult numă-
rul populației apte de muncă, 
vor pleca și vor dezvolta eco-
nomiile altor țări. Presupunem 
că în țară vor rămâne un nu-

măr mic de populație angajată 
în câmpul muncii, vor rămâne 
politicienii, bătrânii, invalizii 
și copiii mici ai căror părinți nu 
au reușit să îi ia peste hotare”, 
consideră sociologul Victor Mo-
canu. Singurele produse care 
ar putea rămâne la același preț 
sunt, în opinia, experților, fruc-
tele și legumele. Și asta pentru 
că anul 2013 pare să fi e favora-
bil pentru agricultură.

S-au scumpit lactatele 
și gazul lichefi at

Prețul unui litru de gaz lichefi at pe piața Republicii Mol-
dova a crescut cu circa 6% și a ajuns la 9,25-9,30 lei. Motivul 
principal este creșterea cu 11% de la 1 ianuarie 2013 a accize-
lor și cu circa 33% a TVA la acest tip de combustibil.

Mai multe companii petroliere au scumpit de sâmbătă di-
mineața gazul lichefi at cu aproximativ 50 de bani pentru un 
litru. În consecință costul acestuia a ajuns la 9,25-9,30 lei la 
stațiile de alimentare cu produse petroliere.

Este cel mai mare preț din istoria Republicii Moldova. 
Reprezentanți unor companii spun însă această majorare 
ar putea fi  una de scurtă durată, deoarece în ultimele zile în 
regiune se atestă o tendință de ieftinire a prețului de import 
a gazului lichefi at. În afară de gaz, s-au scumpit cu 1-2% și 
unele produse lactate. Cea mai sensibilă creștere de preț este 
la lapte. Motivul este în special defi citul mare de materie pri-
mă pe piața locală, ca urmare a reducerii numărului de vaci 
și defi citului de furaj pentru vite, generat de seceta gravă din 
anul 2012. În următoarele zile ar putea urma și scumpirea 
benzinei și motorinei. Tot din cauza majorării de către auto-
rități cu 11% a accizelor la import.

Un an nou, noi scumpiri
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Cât valorează 
o viaţă?

De ce avem nevoie de exem-
ple de nemărginită nedreptate din 
partea lui Dumnezeu pentru a ne 
da seama cât de mici și neputin-
cioși suntem în fața lui?

Poate doar în momente difi ci-
le ne dăm seama ce preț are via-
ța noastră, cât valorează oamenii 
care trăiesc alături de noi și care 
sunt de fapt adevăratele valori. 
O viață de om nu valorează mare 
lucru, în esență, suntem fi re de 
nisip pe care vântul le împrăștie 
ușor în zare, totuși, nu există ni-
mic care să valoreze mai mult de-
cât o viață de om. 

Nici banii, nici frumusețea ex-
terioară, nici hainele de marcă nu 
contează, dar din păcate alergăm 
toată viața după ele, după lucruri 
care sunt trecătoare, după iluzii 
irealizabile. 

Se întâmplă să uităm de noi, 
uităm de lacrimile pe care le putem 
genera prin acțiunile noastre inde-
cente, uităm că acele lucruri dor 
cumplit, sapă adânc în sufl etul nos-
tru, ne fac să ne retragem în interio-
rul coliviei....uităm de toți și de toa-
te...uităm să rămânem OAMENI....

Mi s-a întâmplat de multe ori 
să primesc lecții dure de viață de 
la oameni care au învățat să se 
mulțumească cu puțin, oameni 
care sunt nevăzători, imobilizați 
în scaune cu rotile, dar împăcați și 
mulțumiți că trăiesc. 

Eu am cerut întotdeauna de la 
viață mai mult decât mi-a putut 
oferi, până în ziua în care am înțe-
les care sunt adevăratele valori – 
ele nu pot fi  vândute sau cumpăra-
te, dar mai ales impuse cuiva care 
gândește egoist și în general altfel. 

Adevăratele valori le găsim în 
sufl et ...adevăratele valori sunt 
nemuritoare pentru că sufl etul 
trăiește veșnic ....

Vă doresc să aveți parte de 
multă sănătate acum și întot-
deauna. 
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

După semnarea Acordului 
de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător cu UE, prețurile la 
produsele de import în Repu-
blica Moldova urmează să scadă 
deoarece vor fi  eliminate taxele 
vamale. Astfel, apare riscul ca 
produsele autohtone să devină 
necompetitive, a declarat șefa 
Direcției politici comerciale din 
cadrul Ministerului Economiei, 
Inga Ionesii. 

Calitatea produselor im-
portate este deseori mai înaltă 
decât cea a produselor moldo-
venești, afi rmă Inga Ionesii, și 
partea de preț formată din taxe-
le de import, pe care se bazea-
ză producătorii autohtoni, va 
dispărea și produsele moldove-
nești își vor pierde componenta 
respectivă de competitivitate. 

„Totul depinde de producă-
tori, dacă ei se vor putea adap-
ta. Noi negociem perioadele 
de tranziție la produsele sensi-
bile. Taxele vamale în sectoa-
rele sensibile vor fi  eliminate 
gradual. Astăzi sector sensibil 
este cel agro-industrial. În in-
dustrie sunt textilele, mobila, 
unele produse din plastic, adică 
ceea ce noi producem și avem 
nevoie de timp ca să ridicăm 
competitivitatea pe intern, să le 
dăm posibilitatea agenților eco-
nomici să atrag investiții, să se 
adapteze la condițiile care vor 
fi , să aibă tehnologii noi și să-
și modernizeze producerea”, a 
remarcat șefa Direcției politici 
comerciale din cadrul Ministe-
rului Economiei. 

Inga Ionesii a mai spus că 
Ministerul Economiei va veni 
cu acțiuni concrete de fi nanța-
re a măsurilor producătorilor 
autohtoni, atât din fondurile 
europene, cât și din bugetul 
național. Autoritățile pregătesc 
și un program de dezvoltare a 

competitivității producătorilor 
autohtoni. 

Semnarea acordului de co-
merț liber cu UE urmează să 
aibă loc către următoarea se-
siune a Parteneriatului Estic, 
planifi cată pentru luna noiem-
brie 2013. Moldova și UE au 
avut deja 4 runde de negocieri 
pe marginea acordului. Ulti-
ma a fost în noiembrie anul 
trecut, când părțile au discu-
tat ofertele tarifare privind 
accesul bunurilor pe piață, au 
făcut schimb de oferte privind 
accesul pe piața serviciilor și 
au continuat discuțiile asupra 
capitolelor Acordului privind 
proprietatea intelectuală, mă-
surile sanitare și fi tosanitare, 
și barierele tehnice. 

Instituirea comerțului 
liber cu UE va aduce 
prețuri convenabile 
pentru cumpărători

Semnarea Acordului de Liber 
Schimb Aprofundat și Cuprin-
zător cu UE va infl uența pozitiv 
prețurile pentru cumpărătorii 
din Moldova. Totodată, mărfu-
rile autohtone riscă să devină 
necompetitive pe fundalul măr-
furilor de import mai ieftine. 

Expertul economic Alexan-
dru Fala a declarat pentru In-
fo-Prim Neo că prețurile din 
Moldova sunt mai mari decât 
în statele UE deoarece costu-
rile sunt mai mari. „În primul 
rând, costurile de producere 

sunt mari. Mai apoi, într-un șir 
de sectoare la noi există practici 
neconcurențiale. Alte sectoare 
nu sunt efi ciente, productivita-
tea lor este mai joasă, sunt ne-
funcționale, mai ales cele care 
țin de întreprinderile de stat”, a 
remarcat Alexandru Fala. 

Un sector cu productivitate 
scăzută este agricultura, spu-
ne expertul. „Agricultura este 
cu mult sub nivelul celei euro-
pene, aici costurile vor fi  mai 
mari. În sectoarele sensibile 
liberalizarea se va face treptat 
și se negociază mecanisme de 
protecție. Este corect față de 
producătorii autohtoni deoare-
ce trebuie păstrat un echilibru. 
Nu putem distruge toate ramu-
rile, pentru că ele oferă locuri 
de muncă”, a spus Alexandru 
Fala. Prin liberalizarea treptată 
a comerțului în sectoarele sen-
sibile se încearcă protecția unor 
ramuri pentru ca în perioada de 
tranziție să se facă restructură-
rile necesare și ulterior aceste 
sectoare să devină competitive. 

Alexandru Fala susține că pia-
ța de bază pentru exportul Repu-
blicii Moldova rămâne cea a UE. 
„Ne apropiem la 50% din expor-
turi în UE. Acum ponderea a scă-
zut un pic din cauza crizei econo-
mice, mai sunt câteva probleme, 
de exemplu încă nu exportăm 
produse de origine animalieră pe 
piața UE”, a spus expertul, care 
crede că aceste probleme vor dis-
părea odată cu instituirea comer-
țului liber cu UE. 

Semnarea Acordului de co-
merț liber cu UE se preconizea-
ză că va avea loc în luna noiem-
brie curent. Săptămâna aceasta 
va avea loc o nouă rundă de ne-
gocieri pe marginea Acordului 
de Asociere cu Uniunea Euro-
peană, parte componentă a că-
ruia este și cel de comerț liber. 

Produsele autohtone riscă să devină 
necompetitive după instituirea 
comerțului liber cu UE

OPINII

Agenția Națională pentru Ocu-
parea Forței de Muncă a prezentat 
principalele tendințe de pe piața 
forței de muncă. Datele au fost ofe-
rite în urma unui sondaj realizat de 
reprezentanții Agenției. Ei vor ofe-
ri prognoze pe marginea defi citului 
forței de muncă.

Potrivit concluziilor struc-
turate în barometrul profesiilor 
pentru 2013, sectoarele cu cele 
mai bune perspective de angaja-
re sunt marketingul, tehnologiile 
informaționale, domeniul vânzări 
și construcții.

Datele Agenției pentru ocupa-

rea forței de muncă din luna de-
cembrie a anului trecut arată că 
doar 16 la sută din totalul locurilor 
vacante sunt pentru cei cu studii 
superioare și medii de specialitate.

Salarizarea proastă din dome-
niul ocrotirii sănătății a determi-
nat un defi cit de peste 200 de me-
dici. De asemenea, la ofi ciile forței 
de muncă erau înregistrate 62 de 
locuri vacante pentru ingineri și 55 
de posturi pentru contabili.

Peste 40 de locuri au fost solici-
tate pentru inspectori și specialiști. 
În total, mai puțin de 1.000 de lo-
curi de muncă sunt pentru cei cu 

studii superioare și medii de spe-
cialitate.

Cea mai mare ofertă îi vizează 
pe cei cu studii medii generale și 
secundare profesionale. Mai mult 
de 80 la sută din totalul locurilor 
vacante sunt rezervate acestor me-
serii. Pe primele poziții sunt cu-
sătoresele și croitorii, pentru care 
cererea depășește 1.400 de locuri.

Pentru muncitori sunt rezerva-
te peste 450 de posturi vacante, iar 
pentru operatori de computere și 
legători de cabluri - până la 300. În 
total, cererea pentru meseriile din 
această categorie ajunge la aproxi-

mativ 5.000 de locuri vacante, no-
teaza publika.md.

Cele mai recente date ale Bi-
roului Național de Statistică ara-
tă că numărul cetățenilor apți de 
muncă ajunge la 1,3 milioane. Po-
trivit Organizației Internaționale 
pentru Migrație, aproape 40 la 
sută sunt plecați la muncă peste 
hotare și transferă, anual, cel pu-
țin 1,5 miliarde de dolari. Datele 
Băncii Naționale arată că această 
cifră constituie aproximativ 20 la 
sută din valoarea anuală a tuturor 
mărfurilor și serviciilor din eco-
nomia națională.

Marketing, tehnologii informaționale, vânzări și construcții - sunt 
sectoarele cu cele mai bune perspective de angajare în Moldova

3nr. 1 (130) 20 ianuarie 2013 



ISTORII DE SUCCES

Tatiana Agaci a prins mește-
șugul prelucrării viței de vie și 
iubirea pentru pământ de la ta-
tăl său, fostul primar al satului 
Buțeni Tudor Agaci. Deși inițial 
Tatiana s-a opus ideii de a se 
asocia pentru a pune pe picioa-
re o afacere în domeniul agri-
col, tatăl a reușit să o convingă 
pe ea, dar și pe ceilalți membri 
ai familiei că anume în agricul-
tură se merită investițiile. 

Astfel, în prezent, familia 
Agaci încearcă să pună pe pi-
cioare o afacere profi tabilă în 
domeniul vitivinicol. În anul 
2012 audevenit învingătorii 
concursului național pentru cel 
mai bun vin de casă „Polobocul 
de aur 2012”. În calitate de ad-
ministrator al „Fragolino” SRL, 
Tatiana a primit premiul special 
pentru vinul de casă „Cabernet” 
din roada 2011 – diplomă de 
merit și un butoiaș de 50 de litri.

„După destrămarea colho-
zurilor, tata, care era director 
de colhoz, a hotărât să plece 
peste hotare – ne povestește 
Tatiana. Ulterior, toată familia 
l-a urmat, astfel încât cca. 10 
ani am muncit în Italia. Cu ba-
nii acumulați, în acest răstimp, 
am hotărât să deschidem o afa-
cere acasă. Alegerea a căzut pe 
agricultură, deși inițial noi nu 
am fost de acord cu tata, care a 
insistat, iar noi, până la urmă, 
am hotărât să-l susținem.”

Pe parcurs, familia a cum-

părat pământuri, a căror su-
prafață azi constituie 14 ha, pe 
care au sădit vie tânără, atât 
soiuri tehnice, cât și de masă, 
benefi ciind de subvenții din 
partea statului pentru procu-
rarea butașilor.

„La moment, cultivăm 9 so-
iuri tehnice de viță de vie, soiuri 
de prestigiu precum Cabernet, 
Merlot, Chardonnay și Muscat, 
și 6 soiuri de masă precum Mol-
dova, Arcadie și Lora (un soi 
relativ nou pentru Republica 

Moldova) și Victoria” – menți-
onează Tudor Agaci.

În 2005, membrii familiei 
au fondat întreprinderea SC 
„Fragolino” SRL, iar în 2008 au 
revenit acasă hotărâți să pună 
pe picioare o afacere frumoasă 
și prosperă, așa cum au văzut ei 
la niște prieteni italieni, propri-
etari ai unei mini-fabrici, care 
le-au dezvăluit și câteva secrete 
de producere a vinurilor. Apli-
când cunoștințele sale în agro-
nomie și punând în practică se-
cretele producătorilor italieni, 
TudorAgaci, susținut de soția 
Zinaida, care a lăsat pedagogia 
pentru a fi  alături de familie în 
administrarea afacerii, de fi ică, 
ginere și fecior a reușit să pro-
ducă vinuri de o calitate supe-
rioară, deosebit de gustoase și 
aromate, care s-au recomandat 
ulterior printre consumatorii 
din raion și republică.

Au achiziționat utilaj mo-
dern din Italia în care au inves-
tit 47.000 de euro, creând un 
ciclu închis de producere – de 
la prelucrare până la îmbute-
liere. Deși linia de îmbuteliere 
încă nu a fost instalată, propri-
etarii speră că în curând și acest 
detaliu va fi  fi nisat.

„Noi ne străduim să produ-
cem vinuri de calitate, ecologic 
pure, fără adaosuri și ne bazăm 
anume pe această dimensiune 
– calitatea, și nu pe cantita-
te. Dorim ca consumatorii să 

aprecieze un vin bun!” – ne 
spune Tatiana.

Deși presupune multă mun-
că cu dăruire, multă răbdare, 
multe investiții și nu în ultimul 
rând multă iubire pentru pă-
mânt, munca și greutățile nu 
i-au speriat pe membrii acestei 
familii, care, umăr la umăr, per-
severează pentru a se bucura de 
rezultatele muncii lor. Deși de-
ocamdată profi tul nu este atât 
de evident, satisfacția este cea 
care stă în capul mesei, dar și 
recunoștința celor care odată 
ce au gustat din vinurile fami-
liei Agaci nu le vor mai uita, ci 
vor mai reveni la Buțeni pentru 
a achiziționa licoarea și pentru 
ocazii speciale, dar și pentru a o 
savura la masă cu familia.

„Sperăm ca, pe parcurs, să 
avem și un venit din urma aces-
tei afaceri, pe care dorim să o 
dezvoltăm și să o extindem” – 
ne-a împărtășit din planuri și 
Zinaida Agaci.

Tatiana mărturisește că vi-
sează să creeze, pe viitor, în 
localitatea sa, o zonă agroturis-
tică - cu cramă, bucătărie tradi-
țională, mini-hotel - un punct 
de atracție pentru turiști, dar și 
pentru toți cei care iubesc tradi-
țiile strămoșești de producere a 
vinului de casă, natura care pe 
aceste coline este deosebit de 
pitorească, în special în zilele în-
sorite de toamnă, și vorba bună 
la o masă cu bucate tradiționale.

O doamnă de la Hîncești produce 
cel mai bun Cabernet din raion

Suedezii vor să investească 
în agricultura moldovenească 
și să dezvolte plantațiile pomi-
cole pentru a putea livra fructe 
și legume pe piața din Suedia, a 
declarat Denis Jelimalai, direc-
torul Organizației de Atragere a 

Investițiilor și Promovare a Ex-
portului.

„Oamenii de afaceri din Su-
edia au venit deja în Republica 
Moldova au vizitat câteva plan-
tații de pomi fructiferi și s-au 
arătat interesați să își plaseze 

capitalul în țara noastră, însă 
deocamdată mai studiază pia-
ța”, a mai precizat Jelimalai.

Potrivit datelor statistice Re-
publica Moldova a exportat în 
11 luni fructe și legume în sumă 
de 253,6 mil. USD cu 5,3% mai 
mult în lunile 11 luni din 2012 
față de aceiași perioadă a anu-
lui precedent. Principala piață 
de livrare a fructelor și legume-
lor moldovenești este Federația 
Rusă, circa 60% din totalul ex-
porturilor de fructe și legume.

Anterior Ministerul agricul-
turii declara că Republica Mol-
dova intenționează să majoreze 
cu 30% exporturile de fructe și 
legume în Federația Rusă, iar 
Serghei Dankvert, șeful Rosse-
lihoznadzor spunea, „Vedem 
un mare potențial în creșterea 
exporturilor moldovenești pe 
piața rusă. Intenționăm să in-
vităm specialiștii moldoveni 
pentru a vedea laboratoarele de 
testare a producției agricole”.

Suedezii vor să investească în dezvoltarea 
plantațiilor pomicole în Republica Moldova

Un fermier din nordul țării a recoltat 
cartofi  la sfârșit de noiembrie

Un producător de cartofi  
din localitatea Paladea, raio-
nul Ocnița, a reușit să recol-
teze cartofi  tocmai la sfârșitul 
lunii noiembrie. Deși spune 
că era conștient de riscurile la 
care se putea expune, totuși a 
decis să-și încerce norocul.

Agricultorul spune că a 
riscat fi ind conștient de pagu-
ba pe care putea să o supor-
te hotărând să cultive cartofi  
atât de târziu. Cel mai proble-
matic era perioada de recol-
tare, tocmai la sfârșitul lunii 
noiembrie, informează bursa 
agricolă Agravista.

El spune că a cultivat se-
mințe de soiurile Rokko, Ri-
viera, iar sistemul de irigare 
pe care-l avea, l-a împins spre 
câștig. Acum, produsul său a 
determinat majorarea pre-
țurilor la cartofi  pe piața din 
Edineț. 

Odată ce producătorul și-a 
plasat un lot de marfă pe pia-

ță, prețurile au crescut brusc. 
Comercianții spun că acest 
lucru s-a produs din cauza 
cartofi lor autohtoni recoltați 
la sfârșit de toamnă. 

Acest produs are un as-
pect atractiv, de o calitate mai 
superioară, respectiv și prețul 
este mai mare.
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ACTUALITATE

În ultimii 2 ani numărul 
moldovenilor plecați peste ho-
tare în căutarea unui loc de lu-
cru este stabil. La acest moment 
aproximativ 40% din populația 
aptă de muncă este peste hota-
re. Cu banii trimiși acasă mol-
dovenii din străinătate susțin 
economia națională cu 20% din 
totalul Produsului Intern Brut. 
Datele au fost prezentate în ca-
drul seminarului internațional 
„Noi tendințe în migrație – as-
pecte demografi ce”, organizat 
la Chișinău, transmite Info-
Prim Neo. 

Reprezentantul Permanent 
al Republicii Moldova pe lângă 
ONU, Vlad Lupan, a menționat 
că fenomenul migrației joacă 
un rol esențial în procesul de 
integrare europeană a Republi-
cii Moldova și în cel de libera-
lizare a regimului de vize. Mi-
grația este o problemă pentru 
Moldova. Practic nu există ni-
cio familie care să nu fi e o rudă 
plecată peste hotare. „Migrația 
este un proces care nu poate fi  

oprit niciodată. Dar acest pro-
ces poate fi  gestionat. Oamenii 
liberi vor putea să călătorească 
întotdeauna liber. Migrația nu 
este un fenomen nou, neaștep-
tat. Migrația internă în cadrul 
Uniunii Europene este un fe-
nomen real, care se întâmplă 
în fi ecare zi. În această situație 
apar diverse tendințe, realități 
în țările de origine”, a mențio-
nat Vlad Lupan. 

Coordonatorul rezident 
ONU și reprezentantul rezident 
al Programului Națiunilor Uni-
te pentru Dezvoltare (PNUD), 
Nicola Harrington-Buhay, a 
spus că Republica Moldova este 
parte a mai multe proiecte me-
nite să facă față provocărilor 
timpului și a reușit să înregis-
treze deja unele succese. Sunt 
și aspecte la care trebuie să se 
intervină, cum ar fi  drepturile 
romilor, accesul la educație și 
cultură. Pentru implementarea 
politicilor din domeniul migra-
ției este nevoie de o atitudine 
de toleranță pentru coexistența 

pașnică a migranților. Ofi cia-
lul a mai menționat că familia 
ONU este gata să ofere sprijin 
și asistență Republicii Moldova 
pe calea integrării europene. 

Șeful Misiunii Organizației 
Internaționale pentru Migra-
ție (OIM) la Chișinău, Antonio 
Polosa, a specifi cat că migrația 
afectează negativ atât aspectul 
demografi c, cât și cel economic 
al Republicii Moldova, iar pen-
tru a reduce aceste efecte este 
nevoie de mai multe politici. 
Antonio Polosa, a mai specifi cat 
că migrația nu poate fi  aborda-
tă doar de o instituție anume, 
acest element trebuie să fi e 
omniprezent. Ca și Fondul Na-
țiunilor Unite, Misiunea Orga-
nizației Internaționale pentru 
Migrație va oferi în continuare 
sprijin Republicii Moldova pen-
tru a reducere efectele negative 
ale migrației. 

Potrivit informațiilor Birou-
lui Național de Statistică, anual 
peste 300 de mii de moldoveni 
emigrează peste hotare. 

În următorii trei ani în re-
publica Moldova vor fi crea-
te patru centre educaționale, 
care vor ajuta la soluționarea 
problemei de ocupare a forței 
de munca a absolvenților mol-
doveni și a șomerilor. Acest 
fapt este prevăzut de un pro-
iect în valoare de un milion 
de dolari, care a fost semnat 
de reprezentanții ministeru-
lui economiei, ai companiei 
norvegiene SYSLAB și PNUD 
– Moldova. 

Soluționarea problemei de 
ocupare a forței de muncă se 
poate face prin pregătirea per-
soanelor care au obținut deja 
studii superioare, inclusiv a 
șomerilor și a absolvenților. 
Reprezentanții ministerului 

economiei în colaborare cu pro-
gramul ONU privind dezvoltare 
PNUD Moldova și proiectul 
norvegian SYSLAB planifi că să 
deschidă în republică Centre de 
dezvoltare a carierei.

Centrele educaționale vor 
fi  deschise în patru regiuni ale 
țării. PNUD și SYSLAB vor 
acorda în acest sens ajutor teh-
nic, consultativ și fi nanciar în 
valoare de un milion de dolari. 
Primul centru se va deschide la 
Chișinău.

SYSLAB este un proiect nor-
vegian pentru crearea locurilor 
de muncă, care oferă ajutor 
persoanelor cu studii superioa-
re ce au rămas fără muncă. În 
prezent, proiectul activează în 
11 țări ale lumii.

România ajută Republica 
Moldova să-și modernizeze 
sectorul zootehnic și să asigure 
trasabilitatea producției de lap-
te și carne de bovină, prin Pro-
iectul bilateral România - Re-
publica Moldova „Continuarea 
principiului trasabilității ani-
malelor vii prin implementarea 
legislației sanitar-veterinare în 
domeniul igienei produselor de 
origine animală”, care a fost re-
alizat pe parcursul a doi ani.

Solicitat de Agenția „Info-
tag”, viceministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, Viorel 
Guțu, a precizat că România a 
acordat Moldovei 300 mii euro 
în cadrul proiectului.

„Banii au fost oferiți de 
către Guvernul României cu 
scopul de a instrui consultanți 
pentru crearea și implemen-
tarea în Moldova a sistemului 

european de asigurare a trasa-
bilității produselor de origine 
animală. De asemenea, au fost 
reorganizate serviciile vete-
rinare în spiritul conceptului 
european al siguranței alimen-
telor, fi nalizat prin constitui-
rea Agenției pentru Siguranța 
Alimentelor. Pe banii oferiți de 
partea română, în Moldova s-a 
efectuat recensământul anima-
lelor. În R.Moldova urmează 
să fi e întocmite un registru al 
fermierilor, unul al terenurilor 
și un registru tehnologic, ast-
fel încât consumatorii să poa-
tă afl a ușor toate informațiile 
despre acel produs. Fiecare 
animal va fi  identifi cat și in-
trodus în baza de date. În acest 
context, primii pași pentru ra-
cordarea sectorului la standar-
dele europene au fost făcuți”, a 
spus viceministrul.

În anul 2012,  în Moldova s-au produs 586 
mil. de  ouă, față de 705 mil. ouă în anul 2011. 

Solicitat de Agenția „INFOTAG”,  șeful Di-
recției Politici de Piață în sectorul Zootehnic din 
cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Ali-
mentare, Vitalie Ciobanu, a declarat că producția 
de ouă s-a micșorat din cauza sacrifi cării în masă 
a păsărilor. 

„Seceta din acest an a cauza pierderi mari în-
treprinderilor avicole. Din lipsă de hrană avicul-
torii au decis să sacrifi ce păsările ouătoare. Ast-
fel, producția de ouă a scăzut esențial. Prognoze-
le pentru acest an sunt optimiste,  întreprinderile 
avicole vor putea să crească efectivul de păsări 
pentru ouă. Din producția de ouă din anul 2012, 
întreprinderile din Moldova au exportat peste 10 
mil. ouă. Cele mai multe cantități de ouă au fost 
exportate în țările Arabe și Georgia, pentru că în-
treprinderile avicole au contracte cu aceste țări”, 
a precizat Ciobanu. 

Reprezentantul ministerului a mai spus că se-
ceta din anul curent a determinat și scumpirea 
ouălor, dar în următoarea lună acestea se vor ief-
tini cu cel puțin 20% în legătură cu sărbătorile 
religioase și, mai ales, Postul Paștelui, dar și în 
contextul în care va începe perioada masivă de 
producere a ouălor. 

În Moldova există aproape 20 de întreprin-
deri specializate în producerea ouălor.

Aproximativ 40% din moldovenii apți 
de muncă sunt plecați peste hotare 

În următorii trei ani în țară 
vor fi  create patru centre 
educaționale

 România ajută Moldova 
să modernizeze sectorul 
zootehnic 

Întreprinderile avicole au micșorat 
producția de ouă
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ECONOMIE

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

proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

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

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

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

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

Pentru informaţii suplimentare apelaţi 
ofi ciul naţional de coordonare 
şi organizaţiile regionale 

ale Federaţiei AGROinform

Tel.: 373 22 23 56 98

Fax: 373 22 23 78 30

www.agroinform.md

www.agravista.md 

Economia Moldovei este 
mai aproape să devină liberă. 
O constată autorii Indicelui 
Libertății Economice, care au 
plasat țara noastră cu nouă po-
ziții mai sus, față de anul trecut, 
pe locul 115 din 177. Chiar și 
așa, țara e sub media pe regiu-
ne și în lume, iar experții spun 
că anume corupția blochează 
avansul.

Potrivit clasamentului ela-
borat de Fundația Heritage 
și publicația The Wall Street 
Journal, țările cu cea mai libe-
ră economie sunt Hong kong, 
Singapore și Australia. La po-
lul opus sunt Zimbabwe, Cuba 
și Coreea de Nord. Dintre ve-
cinii țării noastre, cel mai bine 
stă România, cu 65,1 puncte și 
locul 59 în clasament. Ucraina 
s-a clasat pe locul 164, în rân-
dul țărilor cu economie repri-
mată.

Autorii studiului menționea-
ză că progresul Moldovei se da-
torează îmbunătățirii considera-
bile a managementului cheltuie-
lilor publice și unui avans mo-
dest în ceea ce ține de libertatea 
comercială. Experții constată, 
însă, că țara are una dintre cele 

Economia Moldovei mai aproape 
să devină liberă. Ce o împiedică?

mai mari rate 
a pirateriei 
software din 
lume. La fel, 
corupția afec-
tează siste-
mul Justiției, 
al serviciilor 
publice, învă-
țământul și 
sistemul po-
litic.

Moldova a 
urcat în clasamentul Indicelui 
Libertăți Economice în ciuda 
crizei care afectează majorita-
tea țărilor, spun experții econo-
mici.

„Țările reglementează mai 
intens economiile, respectiv, pe 
fundalul lor arătăm bine. Pe de 
altă parte, trebuie să facem o 
distincție clară între reglemen-
tarea legislativă, care este puțin 
îmbunătățită, iar pe de altă par-
te, realitățile economice, unde 
avem descreștere a investițiilor 
directe, unde avem o aproape 
recesiune a economiei. Aceas-
ta arată că ceea ce, de fapt, este 
prevăzut în actele normative nu 
se respectă cu desăvârșire în 
practica economică de zi cu zi”, 

a declarat analistul economic 
Roman Chircă.

„Statele cu o economie mai 
dezvoltată au avut o evoluție 
mai proastă și asta, oarecum, 
indirect, a favorizat evoluția 
Republicii Moldova. Și libera-
lizarea comerțului, la nivel, cel 
puțin, legislativ, pe care o cere, 
de altfel, UE și realitatea eco-
nomică au dus la o poziționare 
mai bună, dar insignifi antă, în 
comparație cu liderii acestui 
clasament”, a menționat analis-
tul economic Vitalie Rapcea.

La rândul lor, reprezentanții 
Ministerului Economiei au de-
clarat pentru Publika TV că mai 
mulți indicatori, inclusiv cel cu 
privire la libertatea fi scală și în 
domeniul muncii, puteau în-
registra valori mai înalte, dacă 
se luau în calcul reglementările 
care a intrat in vigoare după 30 
iunie 2012. În cazul reexamină-
rii acestor indicatori, Moldova 
ar putea obține un scor mult 
mai înalt, au precizat reprezen-
tanții Ministerului Economiei.

La elaborarea Indicele Li-
bertății Economice 2013, auto-
rii au examinat datele pentru 
perioada 30 iunie 2011 – 30 
iunie 2012. Clasamentul este 
alcătuit, anual, începând din 
anul 1995.

Nu au ce să le dea de mân-
care animalelor așa că le trimit 
la abator. Țăranii din raionul 
Fălești, greu încercați de seceta 
din vara lui 2012, își vând pe-
un capăt vacile din cauză că nu 
mai au cu ce le întreține.

Seceta din vara trecută i-a 
lăsat pe oameni fără furaje pen-
tru animale. Așa se face că tot 
mai mulți gospodari din raionul 
Fălești își duc cornutele la mă-
celărie, informează bursa agri-
colă Agravista.

Conform datelor statistice 

ale raionului Fălești, numărul 
de bovine mulgătoare în secto-
rul individual constituie 5.500 
de capete. Comparativ cu pe-
rioada similară a anului 2011, 
numărul de bovine a scăzut cu 
peste 3 la sută.

Unul dintre factorii care au 
dus la această situație este sece-
ta din vara anului 2012, dar și 
creșterea prețurilor la nutrețu-
rile combinate.

În aceste condiții scade și 
cantitatea de lapte colectat prin 
centrele de colectare deschise 
în fi ecare localitate. Totuși, unii 

țărani preferă să-și realizeze 
producția la piață, unde prețul 
unui litru de lapte este de 10 lei, 
de aproape trei ori mai mare ca 
la punctele de colectare, unde 
un litru de lapte costă 3,50 lei.
Șeful unui centrului de colec-
tare a laptelui din Fălești con-
stată că, în ultimele luni, canti-
tatea laptelui a scăzut de două 
ori. „Am undeva la 70-80 de ki-
lograme pe două zile. A scăzut, 
este mai mică, nu avem atâta 
lapte cât e de dorit să fi e”, spu-
ne colectorul de lapte.

În prezent, un litru de lap-
te este vândut în magazine cu 
aproximativ 8 lei. Iar unul din-
tre cei mai mari producători de 
lactate din țară a anunțat, re-
cent, despre scumpirea produc-
ției sale cu aproape 4%.

Conform prognozelor, nu-
mărul de bovine este în conti-
nuă descreștere în Republica 
Moldova. Creșterea numărului 
acestora pe viitor va depinde de 
rezultatele ce vor fi  obținute în 
agricultură în anul curent și de 
politica statului de subvențio-
nare a sectorului zootehnic.

Numărul de vaci este 
în continuă scădere
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(continuare)

…De altfel nu-mi amin-
tesc să ne fi  bătut vreodată, 
mai des mama arunca cu 
mătura după noi, căci, săr-
mana, obosea să ne adune 
din urmă. Se întâmpla să 
o urmărim pe la spate cum 
cădea fără puteri lângă 
gura cuptorului și, scoțân-
du-și năframa de pe cap, își 
ștergea picăturile de ploaie 
care i se scurgeau pe fața 
mângâiată de razele soa-
relui și spunea: „Doamne 
ajută-mă”. Atunci nu înțe-
legeam prea multe, acum 
însă mă mir cum le reușea 
pe toate, ba chiar să mai 
dea fuga seara pe la vreo 
vecină. Câte odată, obosită, 
ne lăsa să facem ce vrem, 
iar ea se așeza pe pragul 
dinspre drum, își sprijinea ca-
pul în mâini și privea ore în șir 
spre portiță, parcă aștepta pe 
cineva de departe. Copii fi ind 
nu dădeam mare importanță 
acestui lucru, ci bucuroși ne 
căutam de șotii. Apoi, când am 
crescut destul ca să înțeleg că 
această așteptare însemna, to-
tuși, ceva, mă așezam lângă ea 
și o întrebam pe cine așteaptă. 
La început nu primeam nici 
un răspuns – ea mă mângâia 
numai pe creștet și îmi zâm-
bea. Dar într-una din zile mi-a 
spus că îi este dor de casa ei 
părintească, de fratele și sora 
ei, pe care îi vedea tot mai rar. 
Aici, în sat, rămăsese de una 
singură să-și întâmpine bă-
trânețile. Când venea tata și o 
găsea așezată pe pragul acela, 
al așteptărilor, o lua de mâini, 
o îmbrățișa și părea că pluteau 
împreună prin acea tăcere pă-
trunzătoare, ba uneori chiar 
dureroasă. Nu-i înțelegeam 
– credeam că astfel regretau 
după un lucru comun, dar de 
fapt se plimbau prin tinerețile 
lor, pline de parfumuri.

Într-o iarnă, copil fi ind, am 
răcit cum se vede bine de tot și 
sărmana mamă alerga la fuguța 
în jurul meu, că nu mai știa ce 
să-mi facă. Nu am ieșit câteva 
zile din casă și priveam cu jale 
la copiii vecinilor care se dă-
deau cu sania pe lângă poarta 
noastră. Tata mi-a ghicit dorul 
și în duminica ceea de după 
boală m-a sculat de dimineață 
și m-a întrebat dacă vreau să 
văd cum e pădurea iarna. Am 
înțeles ce urma după acea în-
trebare, pentru că el nu întreba 
niciodată nimic întâmplător. 
M-am pomenit hoinărind pe 
aleile ninse din pădure, ținân-
du-mă de mâna tatei. Era fru-
moasă pădurea, era, ași spune 
superbă, îmbrăcată în haina de 
iarnă. Priveam năucită la splen-
doarea sălbatică ce devenise 
stăpână pe cărările care duceau 
spre casă. 

Peste câteva clipe ne dă-
deam cu tăticul de-a șuia pe 
gheață. Țin minte că-l întrebam 
cum se face gheața și cine are 
grijă să o facă în fi ecare iarnă. Și 
de ce numai iarna, de ce vara nu 
este gheață…Nu-mi amintesc ce 

mi-a răspuns, știu doar că-mi 
răspundea la toate întrebările la 
fel de răbdător, precum atunci 
când mă aștepta să pășesc pen-
tru întâia oară. 

Ne-am întors acasă și a doua 
zi nici urmă din boala de săp-
tămâna trecută. Ș-apoi mama, 
când ne mai îmbolnăveam, îi 
zicea tatei în glumă să ne ducă 
la pădure să ne vindece. Din pă-
cate, tata degrabă ajunsese să 
nu mai poată să o facă, pentru 
că în scurt timp devenise robul 
unei boli de picioare. 

Înțelegeam foarte vag ce se 
întâmplă, dar observarăm cu 
toții cum din ochii lui senini 
dispărea sclipirea de altă dată. 
Oare nu de aceea evita să ne 
privească și-și ascundea ochii 
în pământ? A fost ultima iarnă 
din copilăria mea, pe care am 
petrecut-o cu tata împreună. 

Până mai ieri învinuiam 
anii care mi l-au furat pe tata. 
Astăzi înțeleg că altul a fost 
vinovatul. Acum copiii lui tata 
au crescut mari, mâine - poi-
mâne își vor avea familiile lor 
și tata mai trăiește cu dorința 
să-și crească un nepoțel, să-l 

învețe a merge. Tata nu ne 
spunea povești. Când îl ru-
gam să ni le spună, privirea-
i se îndrepta nu se știe spre 
care depărtări și ne zicea să 
mergem la mama. Nu l-am 
învinuit niciodată pentru 
poveștile nepovestite. Poate 
din simplul motiv că eram 
obosiți și adormeam și fără 
povești…

Despre dragostea părinți-
lor mei poate s-ar putea scrie 
o carte. Pentru că s-au iubit și 
se mai iubesc și astăzi. Când 
merg acasă îi văd privindu-se 
cochet, își zâmbesc pe la spa-
tele nostru și sunt fericiți. Îmi 
amintesc, l-am întrebat oda-
tă pe tata dacă o iubește pe 
mama și mi-a răspuns destul 
de înțelept, încât de atunci nu 
i-am mai pus asemenea în-
trebări: „D-apoi dacă n-o iu-

beam, voi de unde ați fi  apărut 
pe lume?”

Le sunt recunoscătoare 
părinților mei că mi-au dăruit 
copilăria, că nu mi-au înlocu-
it-o cu alte vârste. Pe cât de 
bine mi s-au înscris momen-
tele fericite, pe atât de bine 
îmi amintesc momentul când 
ochii aceea senini au încetat 
să mai sclipească. Boala a fost 
prea crudă și neîndurătoare – 
nimic, chiar nici bocetele ma-
mei, nici chiar lacrimile noas-
tre de copii nu au fost în stare 
să o alunge. Sunt de-acum 
aproape douăzeci de ani de 
când tata e bolnav de picioare. 
Până mai deunăzi nici nu am 
știut de ce, astăzi știm, dar nu 
mai putem, probabil, să-l aju-
tăm cu nimic. E prea târziu. 
Poate a fost preocupat prea 
mult de copilăria noastră și a 
uitat de anii lui. 

Azi mă rog doar ca Dumne-
zeu să îngăduie să-și împlineas-
că dorința de a-și învăța nepo-
țelul a merge…

Tatiana CARAMAN

www.agrimarket-
blacksea.com 
a fost lansat în 
cadrul proiectului 
„Facilitarea 
comerțului 
cu produse 
agroalimentare în 
Bazinul Mării Negre” 
și oferă instrumente 
de facilitare a 
vânzărilor de produse 
agro-alimentare 
pentru antreprenori. 

www.agrimarket-blacksea.com vă oferă posibilitatea gratuită de a: 
- plasa oferte comerciale
- vizualiza prețurile săptămânale pentru 15 poziții de legume și 10 de 

fructe de pe 10 piețe din România, Ucraina și Republica Moldova
- utiliza baza de date a companiilor
- accesa studiile marketing pe produse de valoare înaltă

Îmi amintesc cu drag de tata… Au făcut investiții, 
dar nu au primit 
banii promiși 
de la stat

După ce Ministerul Agriculturii i-a 
asigurat că le va subvenționa inves-
tițiile, mai mulți fermieri din raionul 
Hâncești au cheltuit milioane de lei 
pentru a construi ferme de bovine. 
Ei și-au văzut visul realizat, dar spun 
că nu și-au recuperat de la stat toți ba-
nii promiși. Autoritățile recunosc pro-
blema, dar invocă epuizarea fondului 
pentru subvenții.

Anul trecut, Sergiu Ioniță din Și-
poteni, Hâncești, a cumpărat 33 de 
vaci de prăsilă din Olanda. Spune însă 
că, până în prezent, nu a primit banii 
promiși de stat, adică 70 la sută din 
investiție.

„Am sperat că o să se întoarcă toa-
tă subvenția. Dintr-un milion de lei, 
nouă trebuia să ne dea 696 de mii și 
ni s-au dat 376 de mii. Practic au mai 
rămas încă vreo trei sute de mii. Cred 
că anul ăsta o să le primim”, a declarat 
fermierul Sergiu Ioniță. 

În situația lui Sergiu Ioniță sunt 
și alți fermierii din raion, spun res-
ponsabili de la Direcția Agricolă din 
Hâncești. „Nu au primit toată suma. 
Unii au primit până la 50%, alții și 
mai puțin. Subvențiile astea sunt, 
însă, foarte mici în condițiile noas-
tre când nimeni nu știe cum va fi 
anul”, a menționat specialistul de la 
direcția agricolă, Hâncești, Anatolie 
Tiron. 

Vicedirectorul Agenției de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură are o 
explicație. „Este vorba despre achita-
rea subvențiilor în anul 2012 în limita 
fondului de 400 de milioane. Nu poți 
să achiți mai mult decât ai disponibil. 
Ne-a permis, ca aceste solicitări să fi e 
achitate parțial tuturor producători-
lor agricoli”, a conchis vicedirectorul 
AIPA, Nicolae Ciubuc. 

Anul trecut, 22 de fermieri au pri-
mit subvenții în valoare totală de pes-
te trei milioane de lei. Un kilogram de 
carne de bovină a fost subvenționat cu 
40 de lei. În 2013, suma urmează să 
fi e majorată cu până la 60 de lei.

Persoanele invalide de gra-
dul I, beneficiari ai pensiilor 
de invaliditate, și persoanele 
încadrate în gradul I de in-
validitate, care pe parcursul 
anului trecut nu au beneficiat 
de ajutor material, urmează să 

primească o îndemnizație în 
valoare de 350 de lei.

Banii au fost acordați de 
către Primăria municipiului 
Chișinău, încă, la sfârșitul 
anului trecut, cu ocazia Zilei 
mondiale a invalizilor, care se 

marchează la 3 de-
cembrie.  

Persoanele care 
corespund criteriilor 
enumerate mai sus 
urmează să se adre-
seze la filialele Băncii 
de Economii până la 
data de 15 februarie, 
pentru a ridica ajuto-
rul acordat.

Persoanele cu dizabilități de gradul I 
urmează să primească o indemnizație 
acordată anul trecut
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Plantarea pomilor fructiferi – 

Alegerea terenului
Terenul ales și destinat 

plantării pomilor fructiferi, fi e 
că este vorba de o suprafață 
mai mică sau de una mai mare, 
trebuie să întrunească anumite 
cerințe legate de situarea lor, 
gradul de fertilitate, posibilită-
țile de udare și mecanizare.

Pentru o plantare reușită 
terenul trebuie să fi e plan sau 
să aibă o pantă ușoară, de până 
la 10%. Terenurile cu pante de 
peste 10% și până la 15% nu 
sunt recomandate pentru cais, 
piersic și nectarin.

Cele mai bune soluri pen-
tru plantarea pomilor fructiferi 
sunt cernoziomurile, bogate în 
humus și solurile brun-roșcate 
de pădure, solurile lutoase și 
luto-argiloase nefi ind favorabi-
le pentru cultura pomilor.

Solul trebuie să fi e perme-
abil, pentru a se evita băltirea 
apei, având grijă ca pânza de 
apă freatică să se afl e la peste 
2-3 m adâncime. Atenție ca sur-
sele permanente de apă pentru 
udarea pomilor și pentru tra-
tamente fi tosanitare să nu fi e 
poluate.

Se va evita plantarea pomi-
lor fructiferi pe terenurile pu-
ternic înierbate, pe solurile mai 
puțin fertile, recomandându-se 
utilizarea unei culturi premer-
gătoare (lucerna) care fertili-
zează natural terenul. 

Terenurile unde se va efec-
tua plantarea pomilor fructiferi 
vor fi  expuse la soare, orienta-
rea preferată a rândurilor fi ind 
Nord-Sud. În zona dealurilor 
înalte se vor alege numai specii 
și soiuri mai rezistente la frig și 
care pot lega fructe chiar în pri-
măverile ploioase.

Nu se recomandă plantarea 
în văile înguste, cu curenți pu-
ternici de aer, precum și zonele 
cu frecvente înghețuri târzii de 
primăvara. În zonele cu frec-
vența mare a vânturilor sunt 
obligatorii perdelele de protec-
ție cu arbori înalți (stejar, fra-
sin, arțar, salcâm).

Zonarea speciilor 
pomicole

Zonarea speciilor se va face 
în funcție de pretențiile fi ecărei 
specii și chiar a soiurilor față de 
lumină și căldură, precum și de 
rezistența la geruri, oscilații de 
temperatură și alte accidente 
climatice.

Mărul, părul, gutui, prunul, 

Plantarea pomilor fructiferi necesită studii temeinice din punct de vedere al alegerii 
locului, al sortimentului de specii, soiuri și portaltoi. Pomii fructiferi se pot planta până la 
altitudinea de 1.500 m, de unde încep să se adapteze bine arbuștii fructiferi.

cireșul, vișinul, se pot cultiva 
în zona dealurilor subcarpati-
ce, iar în zonele calde de câm-
pie, se vor planta mai ales: cais, 
piersic, fără a exclude celelalte 
specii. Deși în cadrul tuturor 
speciilor s-au creat soiuri au-
tocompatibile, se recomandă 
folosirea a cel puțin 2-3 soiuri, 
pentru o mai bună polenizare.

Plantarea pomilor 
fructiferi 

Perioada optimă de plan-
tare a pomilor fructiferi este 
toamna, începând cu 15 octom-
brie și până la venirea primu-
lui îngheț. Există avantajul că 
prinderea este sigură, deoarece 
există în sol umiditate sufi cien-
tă. În perioada de iarnă rănile 
de pe rădăcini au timp sufi cient 
să se cicatrizeze, emițând noi 
perișori absorbanți, care permit 
reluarea vegetației primăvara 
timpuriu.

Plantarea de primăvara dă 
rezultate bune cu cât se face 
mai devreme. Plantarea pomi-
lor fructiferi primăvara, este 
recomandată a se efectua îna-
inte de umfl area mugurilor, 
prinderea fi ind condiționată de 
udările repetate, ce devin ab-
solut obligatorii în perioada de 
secetă.

În vederea plantării de 
toamnă trebuie efectuate o 
serie de pregătiri absolut ne-
cesare și anume după care se 
execută plantarea propriu-zisă. 

De asemenea trebuie stabilite 
dinainte speciile ce se plantea-
ză în livadă.

Stabilirea corectă 
a distanței 

Stabilirea corectă a distanței 
dintre rânduri și dintre pomi 
pe rând se face pentru fi ecare 
specie în parte de pe grupe de 
soiuri cu vigoare asemănătoa-
re, ținându-se seamă și de por-
taltoiul utilizat, deoarece el are 
importanță foarte mare asupra 
creșterii pomilor. 

Distanța între rânduri tre-
buie să nu fi e mai mică de 3,5-
4,5 m, pentru a asigura spațiul 
de lumină necesar. Sunt foarte 
pretențioși la acest factor caișii, 
piersicii, migdalii, cireșii, ca și 
unele soiuri de măr și păr. Pe 
solurile cu fertilitate naturală 
ridicată, distanțele de plantare 
trebuie mărite, deoarece pomii 
cresc mai voluminoși. 

Pregătirea gropilor
Săpatul gropilor se face 

cu 40-60 zile înainte de plan-
tarea propriu-zisă, cu scopul 
de a crea condiții de aerare a 
pământului și de a activa dez-
voltarea microfl orei din sol. 
Pământul rezultat de la săpatul 
gropilor se așează de o parte și 
de alta a rândului sub formă de 
mușuroaie (se are grijă ca pe-
reții gropii să fi e verticali). 

Stratul de la suprafață (30-
35 cm) se așează în aceeași par-
te a rândului la toate gropile (de 
exemplu spre est), iar stratul 
inferior în cealaltă parte (spre 
vest). De aceasta așezare a stra-
turilor de pământ în mușuroaie 
se va ține cont la umplerea par-
țială a gropilor înainte de plan-
tare.

Umplerea parțială a gropi-
lor se execută cu 2-3 săptămâni 
înainte de plantare. La fundul 
gropii se aruncă 15-20 cm pă-
mânt din stratul inferior, apoi 
se completează până la jumă-
tate sau doua treimi cu pământ 
din stratul de la suprafață. Se 
urmărește ca pământul cel mai 
fertil să se găsească în zona ră-
dăcinilor pomului. 

Procurarea pomilor 
fructiferi

Pentru pomilor fructiferi, se 
face o alegere riguroasa a mate-
rialului săditor. Este indicat ca 
materialul săditor să fi e procu-
rat din toamnă, din pepiniere 
consacrate, recunoscute ofi cial 
și controlate, care garantează 
autenticitatea, calitatea și sănă-
tatea pomului. 

Pomii fructiferi cumpărați 
se vor transporta direct în 
gospodărie, menținând rădă-
cinile protejate de contactul 
cu aerul, de căldură sau cu-
rent, pentru a nu se deshidra-

ta. În funcție de data când are 
loc plantarea, pomii fructiferi 
se pot ține în beciuri, cu umi-
ditate corectată prin udarea 
rădăcinilor.

Pentru păstrarea un timp 
mai îndelungat, pomii fructiferi 
se vor stratifi ca în șanțuri sau 
gropi adânci de 30-40 cm, cu 
lățimea de 30-50 cm, făcute la 
adăpostul clădirilor, în scopul 
protecției pomilor. Materialul 
săditor se va așeza în picioare, 
în legături, cu etichetă, și se va 
acoperi pe rădăcini și pe 20-30 
cm din tulpină cu nisip sau pă-
mânt bine mărunțit.

Se vor planta numai pomi 
fructiferi bine dezvoltați, sănă-
toși, cu rădăcini lungi de peste 
25-30 cm, neofi lite, turgescen-
te. Se înlătură toți pomii cu tu-
mori canceroase pe rădăcini, 
oricât de mici ar fi  acestea. 

Alegerea 
portaltoilor 

Alegerea portaltoiului tre-
buie făcuta în funcție de cali-
tățile solului. Pentru solurile 
uscate din zona de câmpie se 
preferă ca portaltoi zarzărul 
pentru cais, eventual pentru 
prun; migdalul amar și piersi-
cul pentru piersic; mahalebul 
pentru cireș și vișin, corcodu-
șul pentru prun, părul franc 
pentru păr, mărul franc pen-
tru măr. 
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cum alegem corect solul și portaltoiul?

Cum trebuie 
sa arate un pom 
corespunzător 
pentru plantare?

- să aibă 1-2 ani, și o înălți-
me de peste 1m;

- rădăcinile principale să fi e 
sănătoase, de peste 20-30 cm, 
iar în cazul pomilor altoiți pe 
portaltoi vegetativi să fi e cu un 
smoc de rădăcini subțiri;

- tulpina și rădăcina nu tre-
buie să fi e deshidratate sau cu 
răni;

- la pomii de 2-3 ani, coroa-
na trebuie să fi e deja formată.

Fasonarea 
rădăcinilor 
se face pentru împrospătarea 
secțiunii la rădăcinile de sche-

let mai groase de 
3-4mm. Ținând cont 
că prinderea se face 
pe baza rădăcinilor 
groase, de schelet, 
acestea se lăsă cât 
mai lungi dacă nu 
sunt rănite, în caz 
contrar acestea se 
fasonează deasupra 
rănii. Prin aceasta 
se înnoiesc tăieturile 
făcute la scos, ope-
rând cu foarfeca; se 
scurtează rădăcini-
le frânte ori rănite, 
imediat deasupra 
rănii, lăsându-se în-
tregi cele sănătoase 
principale. Rădăci-
nile subțiri, sub un 
milimetru diame-

tru, se scurtează la 1-2 cm, iar 
cele uscate se pot suprima de la 
bază, pentru a stimula apariția 
altora noi. 

Mocirlirea 
rădăcinilor 
constă în scufundarea repetata 
a rădăcinilor pomilor într-un 
amestec alcătuit din părți ega-
le de balega proaspăta de vacă, 
pământ de țelina și apă. Aceas-
tă mocirlă stimulează vinde-
carea rănilor și apariția de noi 
rădăcini. Pomii se vor planta 
imediat după aceasta operați-

une pentru ca mocirla să nu se 
usuce pe rădăcini.

Îngrășarea 
la plantare 

Aceasta este o alta condiție 
esențiala. În pământul desti-
nat plantării (stratul provenit 
de la suprafață) se amestecă 
10-15 kg (1-2 găleți) de gunoi 
de grajd bine putrezit, plus 50-
60 g superfosfat și 50-60 g sare 
potasică. 

Stabilirea corectă 
a adâncimii 
de plantare 
a pomilor 
fructiferi

Pomii se așează în gropi 
astfel ca punctul de altoire să 
rămână deasupra nivelului so-
lului. Pe fundul gropii se face 
un mușuroi din pământ rea-
văn pe care se așează rădăci-
nile pomului. Se aruncă apoi 
pământ mărunt și reavăn (din 
cel amestecat cu îngrășămin-

te), introducându-se ușor cu 
degetele răsfirate printre ră-
dăcini. 

După ce au fost acoperite ră-
dăcinile, se scutură ușor pomul 
(fără să fi e tras afară) pentru 
ca pământul să pătrundă bine 
între toate rădăcinile. După ce 
s-a nivelat solul tras peste rădă-
cini, se tasează foarte bine prin 
calcare insistentă. Se trage apoi 
tot pământul în groapă, până la 
nivelul superior al acesteia și se 
calcă din nou.

Dacă este cazul se mai adau-
gă 5-10 kg mraniță, o găleata de 
apă, apoi se mai calcă o data și 
se face un mușuroi larg în ju-
rul trunchiului pentru a prote-
ja rădăcinile de ger. Cu restul 
pământului rămas se execută 
apoi o copca (farfurie) în jurul 
pomului. În această copcă se 
toarnă 1-2 găleți de apă. 

Udarea este absolut nece-
sară la plantare pentru ca apa 
drenează toți grăunciorii de 
pământ între rădăcini, elimină 
aerul, previne apariția mucega-
iului, iar pomul se lăsă puțin în 
jos, „se așează” revenind astfel 
cu coletul exact la nivelul su-
prafeței solului; adică la fel cât 
a fost în pepinieră. 

După ce apa a pătruns în 
sol, se strânge tot pământul 
din jurul pomului sub formă de 
mușuroi. Acesta are rolul de a 
proteja rădăcinile pomului îm-
potriva înghețului din timpul 
iernii.
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

În anul 2012, producția de 
lapte a constituit 505 mii tone, 
cu 20 mii tone mai puțin față 
de anul 2011.

Șeful Direcției Politici de 
Piață în Sectorul Zootehnic din 
cadrul Ministerului Agricultu-
rii și Industriei Alimentare, Vi-
talie Ciobanu, a relatat pentru 
Agenția „INFOTAG” că scăde-
rea producției se datorează în 
mare parte secetei din anul cu-
rent, dar și sacrifi cării anima-
lelor neproductive. 

„La 31 decembrie 2012, 
efectivul de vaci mulgătoare 
în Moldova constituia aproxi-
mativ 140 mii capete. În anul 
curent animalele au fost foarte 
afectate de seceta care a redus 
hrana de pe pășuni. De ase-
menea, în anul curent, multe 

animale care au ajuns la a 10-
15-a lactație au fost sacrifi cate 
și înlocuite cu junci. În anul 
2012, s-a micșorat productivi-
tatea vacilor față de anii prece-
denți, când aceasta constituia 
cel puțin 3,3-3,4 tone. Pentru a 
menține efectivul de animale, 
statul acordă ajutoare în va-
loare de 499 lei pentru fi ecare 
vită persoanelor fi zice, dar și 
fermelor zootehnice. Cea mai 
mare producție de lapte este 
obținută în raioanele de nord 
ale Moldovei”, a subliniat Cio-
banu. 

Specialistul a mai spus că 
populația Moldovei consumă 
în medie 298 kg de lapte anual, 
iar pentru asigurarea necesa-
rului de lapte intern, Moldova 
importă lactate din alte țări.

 Moldova a redus producția 
de lapte cu 20 mii tone 

Fermierii din Moldova, lo-
viți de seceră și care au semă-
nat grâu de toamnă, vor primi 
a doua tranșă din ajutorul ofe-
rit de către stat, la începutul 
lunii februarie curent. Anunțul 
a fost făcut de către ministrul 
Agriculturii și Industriei Ali-
mentare, Vasile Bumacov.

Responsabilul a declarat că 
deși în prima tranșă de fi nan-
țare agricultorii au primit câte 
120 de lei la hectar, în cea de-a 
doua tranșă se prevăd 170-300 
lei la hectar. 

„A doua tranșă de fi nanța-
re va fi  acordată agricultorilor 
care aui avut de suferit cel mai 
mult din cauza secetei, în de-
pendență de nivelul de pagube 
cauzate. Nu trebuie să existe 
îngrijorări față de faptul că ba-
nii nu vor fi  acordați. Pentru a 
doua tranșă de fi nanțare sunt 
prevăzuți 122 mil. lei. Anul 
acesta au fost semănate peste 
325 mii ha de grâu, cu 50 mii 
ha mai mult față de anul tre-

cut. Toți cei care au semănat 
grâu de toamnă vor primi aju-
toare de la stat. Deși ajutorul 
este unul modest, acesta le va 
permite agricultorilor să-și re-
cupereze o parte din cheltuieli. 
Cel mai mult vor simți acest lu-
cru fermierii care au semănat 
de la câteva zeci până la câteva 
sute de hectare de cerealiere”, 
a promis Bumacov. 

Ministrul a spus că și dețină-
torii de vaci au benefi ciat de câte 
499 lei ajutor pentru procurarea 
hranei animalelor. În acest scop 
au fost prevăzuți 12 mil. lei. 

„Pentru campania de semă-
nare a culturilor cerealiere de 
primăvară, în special porumb, 
sunt prevăzuți 90 mil. lei care 
își așteaptă benefi ciarii”, a în-
cheiat ministrul.

 Fermierii care au semănat grâu, vor primi 
ajutorul de la stat în luna februarie 

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare intenți-
onează să modernizeze institu-
tele de producere a semințelor 
din Moldova.

Ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Vasile 
Bumacov a declarat că deși în 
Moldova există multe institu-
te care au ca profi l producerea 
semințelor pentru semănat, 
mulți fermieri sunt nevoiți să 
importe semințe de grâu, orz, 
porumb sau fl oarea - soarelui. 

„Anterior, în Moldova erau 
instituții de succes în dome-
niul producerii semințelor. 
Din cauza managementului 
defectuos acestea au dispărut 

sau au intrat în colaps. O altă 
problemă este că instituțiile 
existente, deși au abilități și 
condiții pentru producerea 
semințelor, nu știu cum să le 
comercializeze producători-
lor. Suntem de acord chiar să 
inițiem parteneriate publice-
private, doar ca instituțiile 
respective să fie modernizate 
și să aibă clienți. Astfel, nici 
angajații nu vor rămâne fără 
lucru, nici statul nu va acorda 
finanțare în vânt. De altfel, în 
cadrul instituțiilor existen-
te activează specialiști foarte 
buni, dar mulți au început să 
lucreze pentru anumite între-
prinderi private și astfel ridi-

că salarii și de la stat, și de la 
agenții economici. Alții chiar 
și-au deschis firme de presta-
re a serviciilor pentru com-
paniile agricole. Vrem să mo-
dernizăm acest sector și să-l 
facem unul atractiv. Decât să 
îmbogățim alte țări, mai bine 
investim și devenim competi-
tivi, ca să exportăm și noi se-
mințe în alte țări, precum fă-
ceam pe vremuri”, a subliniat 
ministrul.

Vasile Bumacov a mai spus 
că în prezent fermierii din Mol-
dova sunt asigurați cu semințe 
de culturi cerealiere în propor-
ție de 60%, restul se acoperă 
din importuri.

 Ministerul Agriculturii va moderniza 
institutele de producere a semințelor

Noi condiții de acordare a subvențiilor în agricultură 
În acest an, suma subvenți-

ilor va crește cu 60 de milioane 
de lei, grație fondurilor acor-
date de Uniunea Europeană, 
a precizat ministrul Vasile Bu-
macov. În total, în 2013, fon-
dul de subvenționare va ajun-
ge la 460 milioane lei.

Agenția de Intervenție și 
Plăți în Agricultură va fi nanța în 
anul 2013 câteva activități noi.

„În afară de cele opt mă-
suri pe care le-am avut anul 
trecut, vom avea încă trei. 
Este vorba despre consolida-
re, irigare și defrișare”, a de-
clarat ministrul Agriculturii, 
Vasile Bumacov.

Pentru a face mai atractiv 

sectorul zootehnic, Ministerul 
Agriculturii a decis să majo-
reze subvențiile pentru pro-
curarea animalelor de prăsi-
lă. Astfel, pentru cei care vor 
cumpăra vite, subvenția va 
crește cu 50 la sută și va ajun-
ge până la 60 de lei. Procura-
rea berbecilor va fi  subvențio-
nată cu câte 100 de lei pentru 
un kilogram sau cu 75 de lei 
mai mult decât în 2012.

Tot atât vor primi și cei 
care vor cumpăra mioare și 
capre, iar pentru o matcă de 
albină cu vârsta de cel mult 
trei luni subvenția va crește 
cu 50 la sută și va ajunge tot 
la 100 de lei. 

Fermierii susțin inten-
ția autorităților, dar au și o 
obiecție.

„Agricultorii care au efec-
tuat investițiile supuse sub-
venționării și au luat în calcul 
sprijinul eventual din partea 
statului, trebuie să obțină 
dintr-odată toată suma sub-
vențiilor solicitată”, a spus 
președintele „Uniagropro-
tect”, Alexandru Slusari.

Potrivit ministrului Vasile 
Bumacov, Regulamentul cu 
privire la utilizarea banilor 
din fondul pentru subvențio-
narea agriculturii urmează a fi  
aprobat în următoarele două 
săptămâni.

10  nr. 1 (130) 20 ianuarie 2013



CONFLICT

Ministerul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare consideră 
că Centrul Independent pentru 
Protecția Consumatorilor tre-
buie acționat în judecată pen-
tru declarațiile defăimătoare la 
adresa mai multor companii de 
produse lactate.

Într-un comunicat al minis-
terului Agriculturii se spune că 
produsele lactate comerciali-
zate în magazinele alimenta-
re corespund standardelor de 
calitate și inofensivitate și nu 
este corect ca un centru inde-
pendent să defăimeze imaginea 
companiilor din acest domeniu. 

„Verifi carea calității produ-
selor lactate, conform legisla-
ției în vigoare, ține în exclusi-
vitate de competența Agenției 
pentru Protecția Consumatori-
lor. Nu excludem faptul că sunt 
și companii care încalcă legea, 
însă nu trebuie să generalizăm 
lucrurile. Atât ministerul, cât 
și conducătorii întreprinderi-
lor vizate consideră că datele 
privind conținutul produselor 
fabricate, făcute publice în ca-
drul unei conferințe de presă, 
conțin erori și nu corespund 
realităților. În acest sens, fa-
bricile de lactate își rezervă 
dreptul de a apela la judecată. 
Conducerea ministerului, de 
asemenea, se pronunță pentru 
ca divergențele existente să fi e 
aplanate în instanțe, aceasta 
fi ind formula acceptată în me-
diul civilizat”, se arată în co-
municat.

Ministerului amintește că 
promovează o politică de susți-
nere a perfecționării proceselor 
de producție la întreprinderile 
de profi l, de aceea condamnă 
concurența neloială. 

„Ne exprimăm dezacordul 
față de învinuirile la adresa mi-
nisterului, care nu au nici un 
temei, conținând doar niște ne-
adevăruri ce n-au nimic comun 
cu situația reală. Considerăm că 
autorii materialelor fără suport 
veridic, cu conținut de defăima-
re a întreprinderilor autohtone, 
contribuie și ei, poate involun-
tar, la destabilizarea și agrava-

rea stării de lucruri în domeniul 
asigurării alimentației sănătoa-
se a populației. Suntem respon-
sabili de domeniul siguranței 
alimentelor, de aceea în cadrul 
Ministerului Agriculturii va fi  
creată Agenția de Siguranță a 
Alimentelor. Tot în scopul pro-
tecției pieței interne de produse 
necalitative de import, s-a re-
curs la fortifi carea bazei tehnice 
a Centrului Republican de Di-
agnostic Veterinar”, precizează 
ministerul Agriculturii.

Amintim că recent, într-o 
conferință de presă, directo-
rul Centrului pentru Protecția 
Consumatorilor, Denis Staruș, 
a prezentat rezultatele unei in-
vestigații de laborator potrivit 
căreia majoritatea produselor 
lactate, fabricate în Moldova, 
nu corespund cerințelor de ca-
litate. Specialiștii centrului au 
prelevat probe de unt și smân-
tână de la producători autoh-
toni, iar pe parcursul lunii de-
cembrie au verifi cat calitatea 
acestor produse în laboratorul 
Ministerului Agriculturii și In-
dustriei Alimentare. 

„Rezultatul a fost unul sur-
prinzător. Produsele lactate nu 
corespund cerințelor. În loc de 
unt consumăm margarină, iar 
smântâna aproape că nu conți-
ne grăsimi naturale. Prin urma-
re, consumatorii sunt înșelați, 
iar fabricile de lactate fac bu-
siness comercializând produse 
lactate cu un conținut mare de 

grăsimi vegetale, în timp ce pe 
ambalaje indică faptul că pro-
dusele sunt naturale și conțin 
un procentaj mare de grăsimi”, 
a afi rmat atunci Staruș, care a 
promis că îi va acționa în jude-
cată pe agenții economici care 
încalcă legea.

El a relatat că în cadrul 
studiului au fost supuse teste-
lor de laborator smântână de 
20% și 15% grăsime, produsă 
la fabrica „JLC”; smântâna de 
30% „Căsuța Mea” de la fabri-
ca „Lapmol”, smântâna „Presi-
dent” Lactalis Alba de 20% și 
15% grăsime, smântâna „Milk 
Mark” de la fabrica din Florești 
și smântâna „Lactalis”, precum 
și „Crestianscoie” fabricat la 
aceste întreprinderi.

„În urma testelor de labo-
rator s-a depistat că 80% din 
produsele descrise nu cores-
pund reglementărilor tehnice 
stipulate în Legea privind lap-
tele și produsele lactate și con-
țin grăsimi vegetale, în mare 
parte, de palmier. În plus, 
marcarea produselor este ne-
corespunzătoare. Astfel, unii 
producători folosesc materii 
prime interzise la fabricarea 
produselor lactate. Pe unele 
ambalaje scrie că procentajul 
de grăsimi este de 20%, dar în 
realitate smântâna nu conține 
nici 3% grăsimi naturale”, a 
afi rmat atunci Staruș.

 MAIA: Declarațiile 
Centrului Independent 
pentru Protecția Consumatorilor 
sunt defăimătoare 

Stimați agricultori și fermieri!

Începând cu 1 februarie 2013 
Școala Profesionala Cărpineni 
v-a organiza cursuri pentru 
obținerea permisului de tracto-
rist-combainer cu studierea teh-
nicii agricole performanţă. Durata 
studiilor 3 luni. Studiile sunt contra 
plată. Lecţiile se vor desfășura în or. Hîncești, pe adresa str. Chisi-
naului 17. 

Pentru informații contactaţi-ne la tel.: 

0269/28/2/83, 069156379.

mieri!

013
i

Sondajul a arătat că cele 
mai multe disponibilizări vor 
avea loc în 2013, în industria 
prelucrătoare. Aproximativ 20 
de procente din totalul celor 
care își vor pierde anul acesta 
locul de muncă vor fi  din in-
dustria prelucrătoare. Alte 18 
la sută vor viza industria hote-
lieră.

Agricultura și administra-
ția publică vor furniza, fi ecare, 
mai mult de 12 procente din 
disponibilizările din economie, 
iar transporturile și comuni-
cațiile - mai mult de 
opt la sută.

Totuși, anul aces-
ta se așteaptă și cre-
area a peste șase mii 
de locuri noi de mun-
că. Cele mai multe 
dintre acestea vor fi  
în industria prelu-
crătoare și în comerț. 
În agricultură, trans-
porturi și comuni-
cații vor fi  oferite 
câte 550 și, respec-
tiv, 575 de locuri noi 
de muncă. În total, 
numărul locurilor 
noi care urmează a fi  create în 
2013 este mai mic față de cel 
din anul trecut.

Potrivit datelor Biroului Na-
țional de Statistică, în Moldova 
sunt înregistrați ofi cial aproxi-
mativ 62 de mii de șomeri, iar 
rata șomajului este de 4,8 %.

„Interviurile, dar și baza 

noastră de date, ne arată o 
tendință îngrijorătoare. Că 
majoritatea locurilor de mun-
că sunt înregistrate în spațiul 
urban. Iar majoritatea abso-
lută, aproape 80 la sută din 
șomerii înregistrați, sunt din 
spațiul rural. Asta este o situ-
ație îngrijorătoare”, a declarat 
vicedirectorul ANOFM, Ștefan 
Calancea.

Potrivit Barometrului pro-
fesiilor pentru anul 2013, cele 
mai mari șanse la angajare le 
au infi rmierele, felcerii și far-

maciștii. La polul opus se afl ă 
strungarii, tractoriștii și repa-
ratorii de televizoare. Progno-
za pieței muncii 2013 și Baro-
metrul profesiilor 2013 au fost 
elaborate în baza datelor obți-
nute în perioada septembrie-
noiembrie 2012 de la peste 
3300 de agenți economici.

Numărul locurilor de muncă 
va fi  mai mic în 2013
Prognoze sumbre pentru piața forței de muncă. 
Experții susțin că numărul locurilor de muncă 
noi va fi  mai mic decât în 2012. Concluziile au fost 
formulate în cadrul studiului „Prognoza pieței 
muncii”, prezentat astăzi de către reprezentanții 
Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă.
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COLABORARE

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

Mulţi producători s-au convins 

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

la un preţ convenabil, la un preţ convenabil, 

decât să produci 

Cum să facem 
alegerea corectă?
NOI VĂ PROPUNEM:

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

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

 Publicitate AgraVista buletin
plasarea în buletinul AgraVista a unui articol 

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

 Publicitate banner
promovarea companiilor şi produselor/servi-

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

Sperăm că veţi deveni 
ABONATUL NOSTRU FIDEL!

 Abonamente AgraVista A, B, C
Abonamente AgraVista

A
bo

na
m

en
t A

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

▪ Preţuri producători pentru fructe, le-
gume şi cereale

▪ Preţuri mondiale cereale
▪ Monitorizare lunară a pieţei legume-

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

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

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

Agromediainform în format elec-
tronic

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

3 luni – 60
6 luni – 96

12 luni – 144

A
bo

na
m

en
t B

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

▪ Valabilitate a ofertelor timp de 12 
luni

▪ Promovarea ofertelor în ziarul Agro-
mediainform

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

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

Agromediainform în format elec-
tronic

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

3 luni – 45
6 luni – 72

12 luni – 99

Ab
on

am
en

t C

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

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

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

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

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate AgraVista buletin
1 pagină

210x297 mm

1/2 pagină
210x148,5 

mm

1/4 pagină
105x148,5 mm

Articol 
promoţional

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

Publicitate
color 30 20 15
alb-negru 20 15 10

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

3 luni 6 luni 12 luni

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

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate banner 
Apariţii

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

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

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

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

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

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

către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.
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PIAŢĂ

Producția mondială 
de cereale, în scădere 
în 2012

Ultimele estimări ale FAO din de-
cembrie 2012 privind producția mondi-
ală de cereale din 2012 au fost revizuite 
în scădere (2 milioane de tone) compa-
rativ cu luna anterioară, stabilindu-se 
la 2.282 milioane de tone, mai puțin 
cu 2,8% față de recolta record din anul 
precedent. Scăderea este determinată 
în principal de reevaluarea previziuni-
lor privind producția de porumb din 
Rusia și Ucraina, dar și din perspectiva 
unei recolte de grâu mai proaste în Aus-
tralia și Brazilia.

Datele cele mai recente indică faptul 
că în 2012 producția mondială de cerea-
le s-a redus ca urmare a scăderii de 5,7% 
a producției înregistrată la grâu, respec-
tiv 2,6% la cerealele secundare. Nici 
primele indicii privind culturile de grâu 
semănate deja în emisfera nordică, care 
vor fi  recoltate în 2013, nu sunt deloc 
bune. Agricultorii au mărit suprafețele 
semănate pe fondul majorării prețurilor 
la cereale, însă culturile au fost afecta-
te de condițiile meteo difi cile. Astfel, în 
principalele zone de producție din SUA 
și Rusia, s-a simțit lipsa de apă din sol, 
ceea ce a afectat germinarea și înrădă-
cinarea plantelor înainte de intrarea în 
iarnă, în timp ce în marile zone de pro-
ducție din UE ploile au dat peste cap lu-
crările agricole.

Scădere ușoară 
a cererii

Previziunile privind cererea mon-
dială de cereale pentru campania de 
comercializare 2012/13 ar trebui să fi e 
inferioare comparativ cu campania pre-
cedentă. Scăderea estimată în raport cu 
2011/12 este determinată de o reducere 
a cererii de grâu folosit pentru hrana 
animalelor, dar și a unei contracții a 
utilizării porumbului în scopuri indus-
triale. Cererea totală de cereale pentru 
consumul alimentar ar trebui să se mă-
rească cu 1,3% în sezonul 2012/13 și să 
se alinieze la ritmul de creștere demo-
grafi c mondial. Consumul pe cap de lo-
cuitor ar rămâne stabil, respectiv 152,6 
kg la nivel mondial.

În ceea ce privește cererea la nivel 
global, aceasta ar trebui, în cazul grâ-
ului, să se reducă cu 1,2% în 2012/13, 
până la 686 milioane de tone. Contrac-
ția se explică prin micșorarea cu 5,8% a 
cererii venite dinspre sectorul zooteh-
nic, după ce în campania precedentă se 
atinsese un nivel record (138 milioane 
de tone). Micșorarea cererii de grâu 
pentru hrana animală în China (față de 
nivelul record din 2011/12) ar trebui să 
compenseze creșterea importantă (cir-

ca 4 milioane de tone) din SUA (grâul 
este folosit ca furaj), care ar putea ajun-
ge la un nou vârf din cauza prețurilor 
ridicate la porumb.

Pe de altă parte, cererea de cereale 
secundare ar trebui să se reducă, cu un 
recul de 0,8% față de cam pania prece-
dentă, până la un nivel de 1.152,2 milioa-
ne de tone. Cererea de cereale secundare 
pentru alimentația animală ar trebui să 
se mărească ușor (0,5%), până la un ni-
vel de 638 milioane de tone. Utilizarea 
lor în sectorul industrial ar trebui însă 
să se micșoreze, fi ind vorba în principal 
de porumbul folosit pentru producția de 
etanol în SUA, cel mai mare producător 
mondial de etanol pe bază de porumb.

Stocuri mai mici de grâu 
și cereale secundare

Previziunile cele mai recente pri-
vind stocurile mondiale de cereale la 
sfârșitul anului 2012 se ridică la circa 
495 milioane de tone, în scădere cu 5% 
(25 milioane de tone) față de nivelul 
de deschidere. Acest recul ușor (0,6%) 
față de noiembrie este cauzat în prin-
cipal de reevaluarea stocurilor de grâu. 
Conform previziunilor actuale, raportul 
stoc/utilizare grâu la nivel mondial ar 
putea să se mențină la 20,5%, adică cu 
2% mai puțin față de 2011/12 și doar cu 
1,7% mai mult față de cel mai jos nivel de 
18,8% înregistrat în 2007/08. Rezervele 
mondiale de grâu ar trebui să ajungă la 

163 milioane de tone, adică cu 11% mai 
puțin față de nivelul de deschidere și cu 
2% mai puțin (3 milioane de tone) com-
parativ cu previziunile din noiembrie 
2012. Reevaluarea față de luna anterioa-
ră refl ectă scăderea estimată a stocurilor 
în China și India, care va fi   superioară 
creșterii lejere din SUA.

Contracția netă înregistrată compa-
rativ cu campania precedentă se explică 
prin micșorarea stocurilor în țările CEI 
(din cauza recoltelor mici), în China (sub 
efectul unei puternice cereri interne), 
în UE (pe fondul reducerii producției) 
și SUA (din cauza unei cereri puternice 
interne de grâu pentru alimentația ani-
mală). Se estimează că stocurile mondi-
ale de cereale secundare vor atinge 161 
milioane de tone, adică cu 15 milioane 
de tone (8%) mai puțin față de nivelul 
de deschidere și un volum aproape ne-
schimbat față de noiembrie. Scăderea 
față de campania precedentă este cau-
zată de diminuarea stocurilor din SUA, 
unde acestea ar trebui să se reducă cu 
circa 8,3 milioane de tone, iar în UE cu 
4,6 milioane de tone.

Reducerea schimburilor 
mondiale în 2012/13

Comerțul mondial cu cereale ar tre-
bui să se reducă cu 6% în 2012/13, până 
la 296 milioane de tone. Această esti-
mare este în creștere cu 2 milioane de 
tone față de noiembrie 2012. Schimbu-

rile mondiale de grâu în 2012/13 (iulie/
iunie) ar trebui să ajungă la 136 milioa-
ne de tone, adică cu 7% (10 milioane de 
tone) mai puțin față de 2011/12, dar cu 
un milion de tone mai mult față de ce era 
așteptat. Situația este cauzată de revizu-
irea în creștere a previziunilor de import 
de grâu din mai multe țări CEI. Reculul 
față de campania precedentă a apărut ca 
urmare a micșorării cererii de importuri 
din partea unor țări importatoare de 
grâu din Africa de Nord și Asia, datorită 
majorării producției lor interne.

Reducerea cererii în ceea ce priveș-
te importurile este totuși un element 
pozitiv, dată fiind scăderea drastică a 
cantităților disponibile la export din 
regiunea Mării Negre. Schimburi-
le mondiale de cereale secundare în 
2012/13 (iulie/iunie) ar trebui să atin-
gă 122 milioane de tone, adică cu 7% 
(9 milioane de tone) mai puțin față de 
campania precedentă, dar cu un milion 
de tone mai mult față de ce se estima 
în noiembrie. Această revenire se da-
torează revizuirii în creștere a impor-
turilor de porumb din SUA. În același 
timp, este așteptată și o contractare 
a comerțului mondial cu cereale se-
cundare în cursul campaniei 2012/13 
ca urmare a micșorării achizițiilor (în 
special porumb) de către China, Iran și 
Mexic, care neutralizează astfel impor-
turile mai mari ale UE și SUA.

Sursa: 
www.agrobusiness.ro

FAO – perspectivele 
pieței mondiale a cerealelor
Condițiile meteo difi cile de anul trecut au afectat producția de cereale la nivel global. Nici pentru acest an prognozele 
nu sunt prea optimiste, seceta făcându-se simțită deja în unele state. Cât despre stocuri, acestea sunt în scădere, 
la fel ca și schimburile comerciale, mai ales că unele state mari importatoare au avut producții în creștere în 2012
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INTERNAŢIONAL

Proverbiala precizie 
elvețiană se simte 
și în domeniul 
agriculturii

Acest sector ocupă un loc 
atât de important în statul elve-
țian, încât existența sa este ga-
rantată chiar de Constituția fe-
derală. Agricultura nu are doar 
rolul de a produce hrana, ci în-
deplinește și funcția de a asigu-
ra și menține popularea zonelor 
montane. Suprafața agricolă 
totală se ridică la 1,1 milioane 
de hectare. Sectorul agricol asi-
gură mai mult de 50% din nece-
sarul intern de produse vegeta-
le și aproape integral pe cel de 
produse animaliere. Principalul 
sector este reprezentat de zoo-
tehnie, furnizor de produse de 
bază pentru consumul intern 
și export. Pășunile ocupă două 
treimi din suprafața agricolă 
utilă. Solul și clima din această 
țară nu favorizează agricultura, 
astfel încât culturile cerealiere, 
legumicole și pomicole sunt 
concentrate în zonele restrân-
se de câmpie. Circa 444.000 
ha, respectiv 11% din suprafa-
ța totală a țării, sunt destinate 
culturilor sezoniere sau perma-
nente. Teren cultivabil se afl ă în 
Mittelland sau platoul central, 
iar cantoanele care produc în 
mod regulat cele mai mari can-
tități de grâu sunt Berna, Vaud, 
Fribourg, Zurich și Aargau.

Calita tea solului este adesea 
precară, dar randamentul este 

Elveția – model de urmat în agricultură 
Această țară pare să fi  realizat imposibilul în agricultu-

ră: randament maxim pe o suprafață relativ mică și care 
nu favorizează agricultura. Aceasta este fi lozofi a statului 
elvețian în ceea ce privește dezvoltarea sectorului agricol. 
În ciuda vicisitudinilor, precum solul și clima, autoritățile 
elvețiene au găsit modalități de a face acest sector profi -
tabil. Tehnologizarea, subvențiile și protejarea excesivă a 
produselor interne au constituit căile de progres pentru 
agricultura acestei țări. Și în prezent, fermierii de aici 
sunt cei mai sprijiniți agricultori din lume. De altfel, elve-
țienii au găsit și o nișă, pe lângă brânzeturile de renume 
mondial: au dezvoltat agricultura ecologică, fi ind pionieri 
în acest domeniu. Ne întrebăm cum s-ar fi  dezvoltat agri-
cultura Elveției dacă ar fi  dispus de resursele României.

124 milioane de litri de vin se 
produc anual în Elveția). Pro-
dusele lactate, cum ar fi  laptele 
de vacă și brânzeturile elveți-
ene de renume mondial, alcă-
tuiesc o parte semnifi cativă a 
veniturilor agricole. Producția 
de lapte și veniturile din crește-
rea vitelor asigură mai mult de 
două treimi din valoarea totală 
a agriculturii. Laptele, untul, 
brânza, iaurtul și ciocolata obți-
nută sunt produsele de top care 
țin pe linia de plutire acest sec-
tor în Elveția.

Progresul 
agriculturii, asigurat 
de subvenționarea 
fermierilor

După al Doilea Război Mon-
dial, agricultura a pierdut din 
ponderea pe care o avea în sus-

ținerea economiei, iar dezvolta-
rea sectorului a continuat doar 
ca urmare a impli cării autorită-
ților prin acordarea de sprijin 
fi nanciar sub formă de subven-
ții. Pentru a proteja agricultorii 
dar și pentru a asigura nece-
sarul intern, guvernul federal 
a dezvoltat un sistem complex 
de protecție în acest domeniu, 
restricționând importurile de 
produse agricole, în special 
produse lactate și cereale. Tari-
fele ridicate pentru tot ce se im-
porta, precum și cotele tarifare, 
limitarea cantităților de măr-
furi care pot fi  importate dintr-
o anumită țară se aplicau pen-
tru majoritatea produselor care 
erau fabricate intern, fi ind ast-
fel avantajate. Producătorii, în 
special cei din zonele alpine, au 
fost și sunt sprijiniți constant 
de autorități. Susținerea prețul 
laptelui este doar una dintre 
măsurile de protecționism care 

fac ca prețul produsului să ră-
mână semnifi cativ mai mare 
față de piețele UE. În prezent, 
fermierii elvețieni sunt cei mai 
sprijiniți agricultori din lume, 

potrivit unui raport realizat 
de Organizația pentru Coope-
rare și Dezvoltare Economică. 
Conform raportului, 56% din 
veniturile agriculturii elvețiene 
proveneau în 2010 din subven-
țiile acordate de stat. În lume, 
numai Norvegia îi sprijină la fel 
de mult pe agricultori, în pro-
cent de 64%. Tendința actuală 
este de diminuare a susținerii 
fi nanciare din partea statului, 
față de anii 1980, când aceasta 
se ridica la peste 75%.

Protecționismul 
elvețian asupra 
produselor agricole

Începând cu 1993, Elveția a 
trecut la reformarea sectorului 
agricol, ca urmare a necesității 
de a reduce costurile pentru 
buget, dar și a presiunii din 
partea consumatorilor și par-
tenerilor comerciali. Acorduri-
le de liberalizare a comerțului 
au impus Elveției eliminarea 
condițiilor aspre la import, re-
ducerea subvențiilor la export, 
revizuirea tarifelor agricole și 
diminuarea sprijinului pentru 
producătorii interni. În con-
secință, tendința a fost cea de 
sincronizare cu reglementările 
UE din domeniu. Procesul de 
reformare a politicii agricole a 
început cu diminuarea prețuri-
lor pentru produselor lactate. 
Reforma a culminat în 1998, 
când Parlamentul a aprobat un 
nou pachet de măsuri de poli-
tică agricolă. Conform pache-
tului, prețurile au continuat să 
fi e diminuate, iar plățile direc-
te către exploatațiile agricole 
au fost condiționate de utiliza-
rea unor metode de producție, 
încurajată fi ind agricultura or-
ganică. Pe de altă parte, acor-
durile comerciale cu UE au sti-
mulat exporturile țării, brânza 
elvețiană și alte delicatese fi ind 
în top, precum și accesul im-
porturilor unor fructe, legume 
și băuturi produse în UE pe 
piața elvețiană.

în creștere ca urmare a tehno-
logiei moderne. Producția agri-
colă asigură aproximativ 60% 
din necesarul de alimente. În 
acest sector și-au găsit locul, 
cu precădere, fermele famili-
ale, altfel spus afaceri de mici 
dimensiuni. Mărimea medie a 
unei exploatații agricole este de 
16,7 ha, față de 11,5 ha în 1990. 
Tendința actuală este de con-
centrare a activităților agricole. 
În fi ecare an, sute de exploatații 
dispar, iar cele care supravie-
țuiesc devin tot mai mari. Ast-
fel, față de anul 1990, numărul 
exploatațiilor agricole de peste 
20 ha a crescut cu 39%, în timp 
ce numărul lor total a scăzut cu 
31%. O proporție de doar 4% 
din populația activă este impli-
cată în agricultură și tendința 
este de scădere, contribuția 
acestui sector la PIB fi ind de 
doar 4,1%. Șeptelul bovin se ri-
dică la 1.554.700 capete și este 
depășit de cel porcin, care este 
de 1.609.500 capete.

Produsele lactate 
de renume mondial 
asigură o parte 
semnifi cativă a 
veniturilor agricole

Astfel, în Elveția predomină 
culturile de cereale, cum ar fi  
grâu și orz, rădăcinoase, sfeclă 
de zahăr și cartofi  și nu în cele 
din urmă fructele, în special 
mere și struguri (aproximativ 
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CERERI ŞI OFERTE

Cereri și oferte – perioada 1 - 17 ianuarie 2013 (www. agravista.md)

Vând seminţe de lucernă de import din Italia, ambalate în saci a câte 25kg.
Seminţe de fl oarea soarelui Performer F1.

Seminţe de legume.
.Creștem răsad de legume și tutun la comandă.

r. Criuleni, s. Ratuș, Spinu Andrei. Tel.: 069241737

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

OFERTE
Nume 
produs

Descriere produ-
sului Cantitate Regiune

PRODUSE CEREALIERE

Grâu
Vând grâu alimen-
tar, conţinutul de 
gluten 23%

100 tone
Făleşti, s. Izvoare, Telefon: (259) 69133, 
Telefon mobil: 079223655   

Grâu
Grâu alimentar, 
conţinutul de glu-
ten-23%

40 tone
Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 
72337, Telefon mobil: 69212681   

Porumb
Se vinde porumb 
pentru furaj 

200 tone
Făleşti, s. Izvoare, Telefon: (259) 69133, 
Telefon mobil: 079223655   

Porumb
Se vinde porumb 
alimentar

100 tone
Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 
72337, Telefon mobil: 69212681   

Porumb
Comercializez po-
rumb boabe

15 tone
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610, 
(252) 27032, Telefon mobil: 068112628, 
069353231, Fax: (252) 27032   

Porumb
Se vinde porumb 
furajer

100 tone
Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 
72337, Telefon mobil: 69212681   

Porumb
Comercializez po-
rumb alimentar 

8 tone
Ungheni, s. Frăsineşti, Telefon: (236) 
45449, Telefon mobil: 069246057   

Porumb
Comercializez po-
rumb boabe

5 tone
Nisporeni, str. V. Micle 10, Telefon: (264) 
23355, Telefon mobil: (795)45586   

Porumb
Comercializez 
porumb boabe, se 
poate şi stuleţi 

70 tone Nisporeni, s. Grozeşti, Telefon: 69560958   

Floarea-
soarelui

Vând fl oarea soare-
lui pentru ulei 

10 tone
Ungheni, s. Frăsineşti, Telefon: (236) 
45449, Telefon mobil: 069246057   

Seminţe 
de cereale

Comercializez se-
minţe de orz, soiul 
Vacula, prima re-
producţie 

100 tone

Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 
70192, Telefon mobil: 067253017, Fax: 
(259) 70192, Email: kiktenko-nats@mail.
ru   

Seminţe 
de cereale

Seminţe de orz, 
soiul Comandor, 
prima reproducţie 

80 tone

Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 
70192, Telefon mobil: 067253017, Fax: 
(259) 70192, Email: kiktenko-nats@mail.
ru   

Seminţe 
de cereale

Vând seminţe de 
porumb Porum-
beni-461, 348

10 tone
Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 
72337, Telefon mobil: 69212681   

FRUCTE

Mere
Comercializăm  
mere, soiul Idared, 
calitate bună

30 tone
Edineţ, s. Ruseni, Telefon: (246) 24384, 
Telefon mobil: 069850728   

Mere
Comercializez mere 
Idared, Simirenco 

20 tone Ungheni, s. Manoileşti, Telefon mobil: 
069947447   

Mere
Comercializez Mere 
Idared, Golden 

20 tone
Ungheni, s. Năpădeni, Telefon: (236) 
47389, Telefon mobil: 069259228   

Mere
Mere soiul Idared, 
Florina, Simirenco 

2 tone
Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 41382, 
Telefon mobil: 079171730   

Struguri
Comercializez stru-
guri Moldova de la 
frigider 

5 tone
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 
48246   

Fructe 
uscate

Comercializează 
prune uscate la 
tunel 

40 tone
Nisporeni, Telefon: (264) 24256, Telefon 
mobil: 068440029   

LEGUME ŞI SEMINŢE DE LEGUME

Varză
Vând varză de 
Pechin  

5 tone
Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: (236) 
73253, Telefon mobil: 0795 50647   

Seminţe 
de legume

Comercializăm se-
minţe de ceapă, soi 
“Holcedon”

350 kg
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610, 
(252) 27032, Telefon mobil: 068112628, 
069353231, Fax: (252) 27032   

Seminţe 
de legume

Comercializez se-
minţe de ardei de 
soi “Atlant”

16 kg
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610, 
(252) 27032, Telefon mobil: 068112628, 
069353231, Fax: (252) 27032   

Seminţe 
de legume

Comercializez se-
minţe de ardei de 
soi “Podarok”

25 kg
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610, 
(252) 27032, Telefon mobil: 068112628, 
069353231, Fax: (252) 27032   

Seminţe 
de legume

Comercializez se-
minţe de ceapă, soi 
“Holcedon”

500 kg
Drochia, s. Sofi a, Telefon: (252) 27032, 
(252) 30320   

PRODUSE ANIMALIERE

Produse 
animaliere

Carne de porc 3 tone
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42561, 
Telefon mobil: 079045980   

Produse 
animaliere

Ouă de găină 
25000 bu-
căţi

Ungheni, s. Pîrliţa, Telefon: (236) 92373, 
Telefon mobil: 069108128   

ECHIPAMENTE AGRICOLE

Echipa-
mente 
agricole

Se vinde sistem de 
irigare prin picura-
re, starea tehnică 
bună 

1 unitate
Făleşti, s. Albineţul Vechi, Telefon: (259) 
70023, Telefon mobil: 060063686   

Echipa-
mente 
agricole

Comercializez  pă-
hărele pentru creş-
terea răsadului

50000 bu-
căţi

Făleşti, s. Albineţul Vechi, Telefon: (259) 
70023, Telefon mobil: 060063686   

Echipa-
mente 
agricole

Vând stropitoarea 
AM-14, stare tehni-
că bună 

1 unitate
Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 
72337, Telefon mobil: 69212681   

ALTELE

Băuturi 
alcoolice

Vând vin roşu de 
casă de calitate 
bună 

1000 litri
Nisporeni, s. Călimaneşti, Telefon: (264) 
93227   

Băuturi 
alcoolice

Comercializez vin 
alb  

50000 litri
Nisporeni, str. Ştefan cel Mare, 38, Tele-
fon: (264) 22369, Fax: (264) 23858   

Mijloace 
de pro-
ducţie

Îngraşăminte BIO 1 
1000 bu-
căţi

Ungheni, s. Morenii Noi, Telefon: (236) 
35747, Telefon mobil: 069171859   

CERERI
Nume 
produs

Descriere 
produsului Cantitate Regiune

Porumb Porumb furajer 250 tone
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 
42561, Telefon mobil: 079045980   

Ovine
Procurarea 
ovinelor. 

100 bucăţi
Hânceşti, s. Lăpuşna, Telefon: (269) 
23408, (269) 51800, Telefon mobil: 
68083841   
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ABONAREA 2013

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

 INFORMAŢII DESPRE PREŢURI PE DIFERITE PIEŢE AGRICOLE DIN ŢARĂ;
 CERERI ŞI OFERTE DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ;
 RECOMANDĂRI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN AGRICULTURĂ DESPRE:
      creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
      îngrijirea livezilor şi viilor,
      creşterea animalelor,
      idei de afaceri profi tabile argumentate economic. 

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

Preţuri de abonare (lei)

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

12 36 72 108 132
* august vacanţă

SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ? 

DORITI

Index de abonare: PM 21948

Toate acestea la un preţ rezonabil de numai 132 de lei pentru abonament anual.

ŞI VEŢI PRIMI:

 Aici e loc pentru publicitatea ta. tel. 23-56-98
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