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Comisia parlamentară pentru agricultură a aprobat unanim proiectul de
lege privind modificarea Codului Fiscal, referitoare la ordinea de achitare a
TVA pentru producția agricolă, precum
și pentru zahăr.
Potrivit „INFOTAG”, în corespundere cu modificările propuse, se prevede
de a lăsa pe conturile speciale ale gospodăriilor agricole 12% din cele 20%
TVA, astfel că în buget vor fi transferate efectiv doar 8%. Inițiativa legislativă
aparține deputaților din partea Partidului Democrat (PDM) Adrian Candu
și Victor Botnari. Asupra acestei variante de achitare a TVA insistau și organizațiile de profil ale agricultorilor.
„Este îmbucurător că pentru această idee au votat reprezentanții tuturor
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fracțiunilor parlamentare, indiferent
de apartenența partinică. E o confirmare a corectitudinii inițiativei, dar este
doar o jumătate de pas. Vom atinge
scopul scontat atunci, când proiectul
de lege va fi avizat pozitiv de Guvernul
care, deocamdată, nu există. Spre regret, practica aprobării politicii fiscalbugetare din ultimii ani demonstrează că surprizele sunt posibile la orice
etapă”, a comunicat corespondentului
agenției „INFOTAG” președintele Asociației producătorilor agricoli Uniagroprotect Alexandr Slusari.
El a reamintit că, anterior, în cadrul
negocierilor în Guvern, și în dialogul cu
prim-ministrul Vlad filat, a fost obținut
acordul principial de a rezerva 12% TVA
pe conturile producătorilor agricoli.

„Mai degrabă că decizia definitivă
va fi luată după evaluarea misiunii FMI
care își va începe activitatea în Moldova
pe 27 februarie „, a menționat Slusari.
Potrivit modificărilor la CF, valabile de la 1 ianuarie 2013, sunt stabilite
20% TVA pentru producția agricolă
primară și zahăr. Statul are obligația
să recupereze 12% din acestea timp de
30 de zile, în loc de termenul standard
de 45 de zile. sindicatele ce reprezintă
interesele agrarienilor, au pledat împotriva unei asemenea ordine de achitare
a TVA, desfășurând pe 31 iulie a acțiune de protest în toate centrele raionale din țară. Principalul argument al
agrarienilor împotriva 20%TVA a fost
că acest impozit decapitalizează definit
domeniul.
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Miezul de nucă s-a scumpit Fermierii cheltuiesc anual aproape jumătate
de miliard de lei pentru importul semințelor

Cantitățile de miez de nucă
disponibile pe piață sunt pe
sfârșite, iar din această cauză
vânzătorii afișează prețuri tot
mai mari.
În ultima perioadă, cantitățile de miez de nucă expuse
spre comercializare la piața
agricolă din Fălești sunt în
descreștere, informează Agravista. Produsul este colectat de
la populația din raion de către
3-4 intermediari, care, după
ce-l sortează, îl vând firmelor
de colectare din Chișinău.
Oferta mică de miez a determinat scumpirea acestuia. La
moment, în dependență de ca-

litate și dimensiuni, producția
este vândută cu 75-100 lei/kg.
Cel mai scump se vinde miezul
de culoare deschisă. Comparativ cu prima decadă a lunii ianuarie curent, prețul a crescut
aproximativ cu 5-10%.
Conform spuselor comercianților, rezervele de miez de
nucă de la populație sunt pe
sfârșite. Fiind una din sursele de
existență pentru multe gospodării individuale, cele mai mari
cantități au fost vândute în lunile noiembrie-decembrie 2012.
Astfel, în urma acestei situații cei care mai au rezerve de
miez vor ridica prețul.

Agricultorii moldoveni cheltuiesc anual aproape jumătate de
miliard de lei pentru procurarea
semințelor de import. Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare a propus spre examinare
Parlamentului un proiect de lege
al semințelor pentru a ameliora
situația în acest domeniu.
Potrivit datelor ministerului
de resort, producătorii moldoveni importă semințe de sfeclă
de zahăr în proporție de 87%,
mazăre – 32%, legumicole –
30%, iar cartofi pentru reproducere – peste 60%. Conform
evaluărilor autorilor proiectului,
asigurarea producătorilor cu semințe autohtone și înlocuirea celor de import va economisi banii
agricultorilor moldoveni.
Potrivit proiectului, semințele urmează să fie comercializate
doar de către agenții economici
care se vor înregistra la Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentelor – organul de control
semincer. Agricultorii neînregistrați vor putea produce semințe,

dar strict pentru utilizarea proprie, nu și pentru comercializare.
Semințele urmează să fie puse
în vânzare ambalate, cu etichetă,
iar pe ambalaj să fie tipărită toată informația despre soi și caracteristicile acestuia. Semințele nu
pot fi puse în vânzare fără amba-

fica semințele și soiurile. Persoanele care vor încălca legislația
vor fi pasibile pentru tragere la
răspundere contravențională.
Autorii anunță că proiectul
de lege a fost elaborat în conformitate cu Planul de Acțiuni
Republica Moldova – Uniunea

laj și etichetă, iar cele tratate chimic trebuie să aibă o avertizare
specială că au fost tratate.
Organul de control semincer
va avea abilitatea să efectueze
controale în câmp pentru a veri-

Europeană pentru a atinge standardele internaționale în acest
domeniu. Proiectul urmează să
intre în vigoare imediat după ce
va fi adoptat și publicat în Monitorul Oficial.
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Realizările Ministerului Muncii
și Protecției Sociale pentru anul 2012,
în viziunea Valentinei Buliga

 EDITORIAL

începând cu 1 iunie a crescut cu 10% taxele și salariilor angajaților instituțiilor bugetare, plătită la o scară tarifară unitară, în
sumă de 99 mil. lei (pentru șase luni);


Liliana BEREGOI

Atunci când
ne furăm
singuri căciula
Spune o vorbă veche că „la cel
sărac nici boii nu trag”. Așa am
pățit și noi, moldovenii. Deși suntem tare isteți și ingenioși, atunci
când se întâmplă să nu mai avem
pe ce pune mâna, ne furăm singuri
căciula. Am pierdut atâtea trenuri
și tot nu ne-am învățat să ajungem un pic mai devreme în gară.
Poate că suntem prea orgolioși
din fire, sau lăsăm să ne soluționeze altcineva problemele…Mi-e
rușine că nu mai reușim să ne ridicăm frunțile din sărăcie. Lăsăm
mizeria acasă și plecăm să facem
ordine în altă parte, în altă țară.
Și-atunci a cui istorie de succes
este Republica Moldova? A copiilor rămași acasă, care deși sunt pe
alocuri bogați material, au o sărăcie cumplită în suflet? Știu că veți
spune că de vină e politica. Dar și
pe politicieni tot noi i-am ales și o
să-i tot alegem până vom stinge
lumina în țara fără viitor - Republica Moldova.
Până atunci, rămânem în continuare cu sate pe cale de dispariție, cu tot mai puține școli și spitale – pentru optimizare. Dar până
la urmă în favoarea cui se face
această optimizare?
În Moldova se nasc de la an la
an tot mai puțini copii, ei aleg să
se nască într-o altă țară, să vorbească o altă limbă, pentru că, din
păcate Moldova nu le mai poate
oferi nimic. În ultima perioadă am
văzut tot mai mulți oameni dezamăgiți și plini de pesimism.
Mă întreb dacă mai avem o
șansă, una mică…să devenim întradevăr o istorie de succes.

începând cu 1 septembrie au crescut cu
20% salariile angajaților implicați în deservirea tehnică a autorităților administrației
publice.


începând cu 1 octombrie, asistenților sociali din cadrul primăriilor li s-a oferit un
venit suplimentar de 30%


„În anul 2012 ne-a reușit foarte multe. În
primul rând, ne-am apropiat de finalizarea
reformelor în domeniul protecției sociale,
care va oferi o abordare mai corectă în soluționarea problemelor de asistență socială
pentru persoanele vulnerabile, alocarea de
fonduri publice și sprijinul păturilor social
vulnerabile.
 Colaborarea cu Italia privind implementarea unui acord bilateral în domeniul migrației forței de muncă și semnarea acestui
Acord și a unui Protocol privind punerea
în aplicare a Convenției și în Israel, fapt ce
constituie un pas important spre libera circulație a cetățenilor Republicii Moldova în
UE.

începând cu 1 octombrie a crescut, de
la 8,3% la 16,7%, bonusul premial pentru
angajații și managerii de cluburi și muzee,
case de cultură;
salariul contingentului de ofițeri de la
ministerele de forță, salariul a crescut de la
40% la 80%.



 În 2012, salariul s-a majorat pentru toate
categoriile de angajați din sectorul public,
în afară de cadrele didactice, care au obținut o majorare a salarului în luna septembrie 2011. Pentru majorarea salariilor în
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 În perioada ianuarie-decembrie s-au
organizat 17 misiuni: au fost repatriați

 Parlamentul a aprobat proiectul de lege
înaintat de Minister cu privire la minimul
de existență, lege cadru care definește conceptul, compoziția și procedura de calculare a minimului de existență, precum și
domeniul de utilizare a acestui indicator
(nivelul de subzistență vor fi luate în calcul pentru o evaluare generală a nivelului
de trai a populației, în scopul justificării
unor modificări la salariul minim și pensii,
minimul garantat, venitul lunar, mărimea
indemnizaților și a burselor, granturile și
premiile reglementate de lege).
 Am continuat să lucrăm în vederea perfecționării sistemului de salarii pentru angajații din sectorul public și a întreprinderilor din sectorul real:
 la începutul anului, în medie, au crescut
cu 19% salariile militarilor, polițiștilor și
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tecției sociale pentru persoanele cu dizabilități. A fost aprobată Legea privind integrarea socială a persoanelor cu dizabilități,
nr. 60-XIX-lea din 30.03.2012 (a intrat în
vigoare pe 27.07.2012) privind asigurarea
accesului persoanelor cu dizabilități, pe
picior de egalitate cu alți cetățeni, la protecție socială, sănătate, reabilitare, educație, muncă, viața socială, mediu, transport,
tehnologii informaționale și de sisteme, de
comunicații și alte facilități și servicii.



2012 au fost alocate 553 mil. lei, costurile
suplimentare pentru desfășurarea anumitor manifestații în 2011, constituind 895
mil. lei. Ca rezultat, salariul mediu pentru
angajații din sectorul public, în octombrie
2012, a constituit 3192 lei, cu 14,2% mai
mult decât în perioada corespunzătoare a
anului 2011.
 S-au efectuat modificări esențiale în sfera politicilor sociale, inclusiv în sfera pro-
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cadrelor din subordinea apărării naționale,
a securității statului și ordinii publice;
pentru bunăstarea personalului paramedical s-a stabilit alocația pentru vechime,
soldat cu o creștere medie a salariului cu
20%;


 în luna februarie, circa pentru 107 mii de
angajații din sfera educației, culturii, artei,
științei, sănătății și securității sociale pentru prima li s-a oferit un bonus anual echivalent cu salariul pe o lună;

47 de copii cetățenilor Republicii Moldova, identificați fără însoțitori pe teritoriul
unor state străine: 19 copiii din Ucraina
(10 misiuni), 28 copiii din Rusia (7 misiuni). Din numărul total de copii repatriați,
14 au fost reintegrați în familii biologice
sau extinse, 28 - repartizați în centrele de
cazare temporară; trei ( mama și doi copii
minori) sunt plasați în centrul de maternitate; doi se află în serviciul de asistență
maternală.
 Țin să menționez participarea noastră în evenimente de nivel european precum Conferința miniștrilor țărilor CE în
domeniul coeziunii sociale, desfășurată
în perioada 11-12 octombrie la Istanbul,
unde a fost semnată Declarația „Să creăm
un viitor durabil pentru fiecare”; am luat
parte și la Conferință statelor membri ai
Comisiei economice a Națiunilor Unite
pentru Europa de la Viena, în probleme de
demografie; am participat la Conferința
miniștrilor din sfera asistenței sociale privind construirea unei Europe cu și pentru
copii, din Sofia”.
Infotag
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Afacerea cu mioare îi aduce venit
stabil unei familii din Orhei
Ghenadie Luchian se ocupă
de doi ani cu creșterea oilor. În
această perioadă tânărul fermier din localitatea Berezlogi, raionul Orhei a reușit să formeze
o turmă de peste 200 capete,
una dintre cele mai mari din
regiune.
Ca și mulți alți tineri din Republica Moldova, o perioadă,
Ghenadie a muncit în străinătate. S-a întors acasă și a decis
să nu investească banii adunați
în casă, gard sau alte acareturi,
dar într-o afacere. La început
s-a decis să se ocupe de creșterea florilor. Era prin anul 2005.
A crescut trandafiri și gladiole.
Cele câteva sute de mii de lei
investiți în flori au adus un venit bun, care a fost reinvestit în
suprafețe de pământ, construcția unei ciupercării. Acum are
35 hectare de pământ, dintre
care 15 hectare sunt plantate cu
viță de vie și meri. La anul viitor

prevede să mai planteze câteva
hectare cu meri și caiși, iar pe
10 hectare va semăna lucernă.
De oierit Ghenadie se ocupă din anul 2010. Înainte de a
fonda ferma a analizat minuțios. Mai întâi au fost reparate
încăperile, a construit secția de
lapte, au fost procurate aparate de muls. Oile de rasă Țigaie
au fost procurate de la Stațiunea de cercetări științifice în
domeniul creșterii ovinelor și
caprinelor de la Maximovca,
raionul Anenii Noi. „Stațiunea
de la Maximovca a raionat rase
bune pentru ținutul nostru,
ceea ce este un lucru foarte
important”, spune Ghenadie,
concretizând că în primăvară mai vrea să procure de la o
Stațiune de cercetări științifice
în domeniul zootehniei de la
Vaslui, România, zonă apropiată Orheiului după condițiile
climaterice, și oi de rasa Friza,

care dau pe an până la 3000 kilograme de lapte.
Ghenadie povestește că a
fost impresionat la prima mulsoare. Laptele din rezervoare
era de o curățenie impecabilă,
chiar și trecerea prin strecurători a fost una mai mult de formă. Plus la toate nu a avut nici
un caz de îmbolnăvire a animalelor de mastită, situație inevitabilă în cazul mulsului manual, când ești nevoit să chemi
măcar odată în săptămână medicul veterinar. Producția o ambalează în căldărușe din plastic
de 3 și 5 kg închise ermetic, în
care produsul se păstrează un
timp îndelungat.
Nu a ratat nici o expoziție specializată de la Chișinău,
fapt care i-a adus o mulțime de
cumpărători. În acești doi ani
nu a reușit să pună la depozit
barem un kilogram de brânză
– totul s-a vândut. Seceta nu l-a

afectat – a procurat din timp și
a pregătit cantitatea necesară
de lucernă și cereale.
Cel dintâi sprijin în activitatea sa l-a avut de la soție, absolventă a Facultății de Economie
de la Universitatea din TârguMureș. „Inițial am dorit să fac
și eu o facultate, dar am fost
nevoit să lucrez în străinătate.
Acum sunt nevoit să mă autoinstruiesc, deoarece fără cunoștințe ample departe nu ajungi.
Apropo, la Berezlogi oieritul
era pe cale de dispariție. Ghenadie a dovedit că această ramură este una avantajoasă.
La primăvară dorește să
mărească suprafața semănată
cu lucernă, să construiască un
bloc mai modern pentru mulsul
oilor, o încăpere de preparare a
brânzei și un subsol de păstrare a producției, toate conform
unui proiect autorizat. Mai are
de materializat și idei intere-

sante în ce privește producerea
fructelor.
„Cred în viitorul agriculturii
noastre, cred că ne-am putea
asigura cu produse de calitate, este nevoie doar de voința
noastră și de sprijinul statului”,
este de părere tânărul proprietar de la Berezlogi.
Crescătorii de oi din țară însă
trag un semn de alarmă. Această îndeletnicire, practicată de
sute de ani, ar putea să dispară din țara noastră. Statisticile
arată că, anual, numărul oilor și
al caprelor scade cu până la 55
de mii. În prezent, în Moldova
sunt mai puțin de 880 de mii de
capre și oi, în comparație cu un
milion, cât era acum trei ani.
Crescătorii spun că numărul
de capre și oi ar trebui sporit,
dar nu au bani pentru a importa animale de prăsilă, iar subvențiile din partea statului sunt
nesemnificative.

Investițiile străine în economia Moldovei au scăzut, în 2012
Investițiile străine directe în
economia națională s-au micșorat, în nouă luni ale anului
trecut, de 3,4 ori față de aceeași
perioadă a anului 2011. Datele
Băncii Naționale a Moldovei
arată că, în ianuarie-septembrie 2012, în Moldova au fost
plasate de peste hotare cu peste 88 de milioane de dolari mai
puțin față de aceeași perioadă
a anului trecut, informează publika.md.
În nouă luni ale anului trecut, intrările de investiții străine
directe în economia națională
au însumat aproximativ 220 de
milioane de dolari. În aceeași
perioadă a anului 2011, Moldova a reușit să atragă peste 300

de milioane de dolari. Pe fondul
micșorării sumei banilor de la
investitorii străini, în perioada
de referință au crescut sumele de
valută retrase din țară.
Dacă în 2011, retragerile de
capital au ajuns la aproximativ
106 milioane de dolari, în nouă
luni ale anului trecut acestea au
depășit 162 de milioane de do-

lari sau cu peste 50 de milioane
de dolari mai mult. Ca urmare,
soldul investițiilor nete, rămase
în țară, a fost, în ianuarie-septembrie 2012, mai mic de 60 de
milioane de dolari sau de 3,4 ori,
față de aceeași perioadă a anului
2011. Atunci soldul net al investițiilor străine directe a depășit
200 de milioane de dolari.

VÎND MERE:

Simirenco, Idared, Golden.
PREŢ NEGOCIABIL.
Vindex Agro SRL s. Mălăieşti, raionul Orhei
Tel.: 079535158
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Au fost create 11 asociații
ale utilizatorilor de apă
Acestea reunesc 6,7 mii de
producători agricoli ce lucrează
aproximativ 15,5 mii de hectare
de teren. Directorul executiv al
fonfului „Provocările Mileniului Moldova”, Valentina Badrajan, a menționat în cadrul unei
conferințe de presă de bilanț a
reformei sectorului de irigare
pentru 2012, că în februarie vor
fi semnate acorduri cu 7 asociații de transmitere lor în administrare a sistemelor de irigare.

Valentina Badrajan a menționat
că sistemele vor rămâne în proprietatea statului, dar vor fi administrate de persoane private.
„Administrarea publică a fost
ineficientă, sistemele de irigare
au ajuns la un grad avansat de
uzură. Transmiterea sistemelor
în administrare privată trebuie să schimbe situația”, a spus
Valentina Badrajan. Ea a mai
menționat că reforma sectorului
de irigare va permite crearea sti-

În Moldova a fost declarată
epidemie de infecții respiratorii
acute severe
Centrul Național
de Sănătate Publică a
înregistrat în Republica Moldova o depășire
a pragului epidemic
de infecții respiratorii
acute severe (SARI).
„Pragul epidemic
de infecții respiratorii
acute severe constituie 18 917 la o sută
de mii de oameni pe
săptămână. Acum, incidența îmbolnăvirilor
depășește acest nivel
de 2,2 ori”, a relatat
pentru expertul în virusologie, vicedirectorul Centrului Național de Sănătate Publică, Constantin Spînu.
În același timp, potrivit medicilor, nu se poate vorbi despre
o epidemie de gripă. „De la începutul anului până în a șaptea
săptămână au fost diagnosticate cu gripă 742 de persoane,
ceea ce este cu mult sub media
anuală. Astfel, de exemplu, în
2009 au existat peste 21 000 de
cazuri, iar în 2010 – 15 mii”, a
subliniat virusologul.
Potrivit prognozei medicilor, maximul îmbolnăvirilor se
va înregistra după 20 februarie
și dacă nu se va amesteca vreun
virus necunoscut, la începutul
lunii martie va regresa.

Potrivit
lui
Constantin
Spînu, din toate cazurile de gripă confirmate de laborator, în
Moldova domină acum virusul
gripei sezoniere A N1H1. De
la începutul anului, din cauza
adresării tardive la medic, de
gripa pandemică au murit în
Moldova 6 oameni.
De aceea, medicii recomanda insistent ca, în caz de boală,
oamenii să solicite asistență
medicală în termen de 48 de
ore. Iar pentru a evita infectarea cu gripă, să evite aflarea în
locuri publice, cu excepția cazurilor de strictă necesitate, și, în
special, să se protejeze femeile
gravide. Doar, potrivit medicilor, 25% dintre toți pacienții infectați sunt femei gravide.

mulentelor pentru atragerea investițiilor în sector, mai ales că
de irigare au nevoie mai mult de
200 de mii de hectare.
Directorul executiv al fondului „Provocările Mileniului
Moldova” și-a exprimat speranța că producătorii agricoli
vor continua asocierea nu doar
în cadrul asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare, dar
și în alte structuri, pentru îmbunătățirea calității producției
și majorarea volumului acesteia. Potrivit ei, este o cerință
inevitabilă a timpului, care va
permite dezvoltarea competitivitatea fermierilor moldoveni.
Reforma sectorului de irigare
are loc în cadrul programului
Compact, semnat la începutul anului 2010 între Guvernul
Moldovei și corporația americană „Provocările Mileniului”.
Programul Compact se încheie
în 2015 și prevede acordarea
Moldovei a unui grant de 262
milioane dolari. Acești bani
sunt oferiți de SUA pentru reducerea sărăciei și asigurarea
creșterii economice în Moldova. În special, pentru reabilitarea sistemelor de irigare sunt
prevăzute 102 milioane dolari.

În 2012, în Moldova a fost înregistrat

cel mai mare declin al producției
agricole dintre țările CSI
Potrivit datelor Comitetului de statistică al CSI, volumul
producției agricole în Moldova s-a redus cu 22,4 la sută față de
2011. Un declin în agricultură a fost înregistrat și în Kazahstan
- 17,8%, Rusia - 4,7%, Ucraina - 4,5%. În același timp, producția agricolă a crescut în 2012 în Tadjikistan (10,4%), Armenia
(9,5%), Uzbekistan (7%), Belarus (6,1%), Azerbaidjan (5,8%),
Kârgâzstan (1,2%). Datele despre Turkmenistan lipsesc. În mediu pe țările CSI, volumul producției agricole în 2012 în comparație cu anul precedent s-a redus cu 3,2 la sută. În 2011 în
comparație cu 2010 creșterea cumulativă a fost de 19 la sută.

Acordul de comerț liber moldo-turc
va fi semnat în primăvară
Acordul de Comerț Liber moldoturc va fi semnat în cadrul vizitei la
Chișinău a Prim-ministrului Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan,
preconizată pentru luna mai 2013.
Anunțul a fost făcut în cadrul celei
de-a V-a și ultima runda de negociere a regimului liberalizat de comerț
între Republica Moldova și Republica Turcia, care a avut loc la Chișinău. Semnarea Acordului de Comerț
Liber Republica Moldova - Turcia
este o precondiție a Uniunii Europene în negocierea Acordului de Liber
Schimb Aprofundat și Cuprinzător
RM–UE, relatează MOLDPRES cu
referire la Serviciul de informare și
comunicare cu mass-media al Ministerului Economiei.
Potrivit sursei citate, în prezent,
relațiile comerciale moldo-turce
sunt reglementate de către regimul
GSP Plus, care este un regim preferențial asimetric, oferit Republicii Moldova de Turcia, și prevede
exportul produselor industriale
moldovenești fără aplicarea taxelor
vamale. Viitorul Acord va liberaliza
schimburile comerciale intre țările
noastre pentru circa 9 mii de poziții
tarifare.
”Pentru a proteja producătorii
autohtoni, au fost negociate perioade de tranziție pentru o serie de
produse industriale, precum ar fi:
produse textile, covoare, mobilă,
unele materiale de construcție și
din plastic etc. Pentru acestea sunt

prevăzute perioade de tranziție de
3, 5 sau 7 ani, în funcție de produs,
a declarat Inga Ionesii, șefa Direcției generale politici comerciale de la
Ministerul Economiei.

duselor, cât și prin prețurile competitive”, a mai precizat Inga Ionesii.
Aceeași sursă a remarcat că ultima rundă de negocieri a fost dedicată definitivării tuturor aspectelor

Un alt rezultat al negocierilor
sunt cotele convenite de către țări
pentru produsele agricole. Astfel,
agenții economici din Republica
Moldova vor putea exporta în limita cotelor stabilite circa 30 de produse: zahăr, cereale, vin, legume,
fructe, lactate, țigări ș.a. Totodată,
o serie de produse agroalimentare
nu vor nimeri sub incidența Acordului, precum ar fi: carne, struguri, ouă etc.
”Taxele de import în Turcia sunt
foarte înalte, iar cotele negociate
vor permite agenților economici din
Republica Moldova să se afirme pe
piața turcă atât prin calitatea pro-

juridice ale Acordului. Urmează
pregătirile pentru semnarea Acordului de Liber Schimb între Republica Moldova și Republica Turcia
în mai 2013.
Volumul schimburilor comerciale între Republica Moldova și
Turcia în 11 luni ale anului 2012 a
fost în valoare de 402,4 mil. dolari
SUA, înregistrând o creștere de
2,4% în raport cu ianuarie-noiembrie 2011. Ponderea comerțului cu
această țară a constituit 6% din totalul comerțului exterior al Republicii Moldova în 11 luni ale anului
trecut, față de 5,9% în aceeași perioadă a anului 2011.
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Savanții moldoveni au inventat
un nou soi rezistent de struguri

Moldova
a participat pentru
prima oară la
Fruit Logistica

Oamenii de știință din Republica
Moldova au inventat un nou soi
de struguri cu un aspect desăvârșit, e dulce și totodată rezistent la
viruși și geruri de -25 de grade. În
acest scop au fost investiți 15 ani de
muncă, speranțe, răbdare și bani.
Noul soi de struguri se numește
Tudor.
„Prea multe soiuri de struguri au
nume de femeie: Lidia, Lora, Victoria,
Cristina... Este timpul bărbaților“, spun
în glumă cercetătorii. De fapt, motivul
pentru care au ales să-și boteze astfel
„copilul“ este altul. „Denumirea nu trebuie să se asemene cu ale altor soiuri de
viță-de-vie. Deci, a trebuit să fim originali, ca să putem afirma cu certitudine
că struguri Tudor nu mai există nicăieri
în lume“, explică șeful Laboratorului
ameliorare genetică și clonală a vițeide-vie de la Institutul de Horticultură
și Tehnologii Alimentare, Tudor Cazac,
citat de adevarul.md.
Povestea strugurilor Tudor începe
cu mulți ani în urmă. „Am muncit mult
la acest soi, însă nu ne-am putut bucura imediat de succes. Ne-am propus să
obținem un soi deosebit: să aibă boabele
mășcate și pline, să fie dulce, mirositor,
rezistent la condițiile meteorologice, la
transportare și să nu fie vulnerabil la viruși“, povestește savantul. Ne dezvăluie
și un mic secret. „Am folosit un soi francez, Dattier de Saint Vallier, pe care l-am
încrucișat cu un hibrid de pe vremea sovietică, Pobeda, care e rezultatul încrucișării dintre Zabalkanski și Muscat de
Hamburg“, precizează Tudor Cazac.
Anul trecut oamenii de știință au obținut, în sfârșit, ceea ce visau. Soiul Tudor a fost propus spre omologare. După
ce va trece de Comisia pentru încercarea
și omologarea soiurilor de plante, auto-

rii - Tudor Cazac și Tudor Olaru - își vor
breveta invenția. „Am reușit să creăm
un soi aproape desăvârșit. Europenii ne
cereau, în afară de aspect și calitate, produse rezistente la transportare, cu sucul
transparent, ca să nu păteze recipientul.
Tizul nostru îndeplinește aceste condiții“, explică mândru Tudor Cazac.
Acestea sunt alte soiuri de struguri
pe care moldovenii le cunosc mai puțin, în schimb sunt celebre peste hotare.
Strugurii de masă Codreanca, obținuți
la fel la Institutul de Horticultură, se
bucură de mare succes în Italia, unde
poartă însă numele comercial Black Magic. „Acest tip de struguri face parte din
soiurile de bază ale Italiei. Strașenschi,
Doina, Smugleanca, Mărgăritar sunt solicitate în țări precum Rusia, Ucraina,
Bulgaria. Un alt soi de masă de-al nostru, Guzun, foarte căutat în Moldova, de
mai mulți ani este lider la concursurile
de degustații“, laudă creațiile institutului cercetătorul. El dă asigurări că de fiecare dată a folosit încrucișarea clasică.
„Există standarde de calitate impuse de
Uniunea Europeană care nu ne permit

să dezvoltăm produse modificate genetic“, afirmă Tudor Cazac.
Strugurii Moldova - cu boabe mășcate și dulci, care au devenit în foarte scurt
timp preferații noștri, au fost creați, la
fel, prin încrucișare. Se întâmpla prin
anul 1972. „O echipă formată din președintele de atunci al institutului, Mihail
Juraveli, alături de discipolii săi Nicolae
Guzun, Ion Gavrilov și Galina Borzicov,
a obținut poama prin încrucișarea soiurilor Guzeli cara și Villard Blanc. A fost
un adevărat succes atunci. În Rusia și
Ucraina sunt acum câte 5.000 de hectare cu viță-de-vie Moldova“, povestește
specialistul.
Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, suprafața totală a terenurilor
plantate cu soiuri de struguri de masă a
variat între anii 2001-2011. Dacă la începutul anilor 2000 aceasta constituia
circa 16.000 de hectare, atunci în urma
secetei din anii 2007-2008 a scăzut cu
aproape 2.500 de hectare. Refacerea
plantațiilor viticole are loc greu. În 2011,
suprafața totală a ajuns la 15.900 de
hectare.

Datorită gustului fructelor
proaspete și designului deosebit al standului, Republica
Moldova a primit avize pozitive de la cumpărători și comercianți la expoziția ”Fruit Logistica 2013”, cel mai important
eveniment expozițional pentru
produse proaspete în Europa.
Moldova a prezentat și a expus mostre de, mere și fructe
uscate pe parcursul celor trei
zile cât a durat evenimentul de
la Berlin, în februarie curent.
Ambasadorul moldovean în
Germania, Aureliu Ciocoi, a vizitat standul și a încurajat compatrioții să îmbrățișeze practicile de calitate, care predomină
în Occident, și să depună mai
multe eforturi pentru a intra pe
piețele europene.
Proiectul Competitivitatea
Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanțat
de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Corporația Provocările
Mileniului, în colaborare cu
Proiectul Promovarea Comerțului și Sporirea Capacităților
de Producție a Producătorilor
de Fructe Proaspete din Moldova, implementat de către
PNUD, au oferit susținere pentru participarea producătorilor
moldoveni de fructe la această
expoziție internațională importantă. Moldova a prezentat
produsele agriculturii de valoare înaltă sub sloganul “un
gust deosebit” și a fost reprezentată de către fermieri, grupuri de producători, asociații
de producere, proiecte donatoare și Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare.

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

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

Servicii de marketing





Servicii de intermediere a producţiei agricole
Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă
Pentru informaţii suplimentare apelaţi
oficiul naţional de coordonare
şi organizaţiile regionale
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md
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Satele din Republica Moldova duc lipsă
de spitale, dar și de medici de familie
Nicolae Jelamschi, șef adjunct de direcție
la Centrul Național de Management în Sănătate, a declarat că situația se înrăutățește, iar
motivele sunt, în principal, de ordin social.
„Infrastructura drumurilor, asigurarea cu
grădiniță, asigurarea cu școală, cu locuință –
sunt foarte importante, mai importate chiar
decât salarizarea”, a declarat Nicolae Jelamschi pentru Info-Prim Neo.
La sudul țării situația este critică. Sunt
câte 2-4 medici la o populație de 10 mii de
oameni, deși trebuie să fie cel puțin 6 medici.
O situație dificilă se atestă în raioanele Cantemir, Hâncești, Cimișlia, Leova, Nisporeni,
Rezina, Ungheni, Căușeni, Glodeni, Fălești.
Pe fundalul lipsei de medici, scade calitatea
serviciilor medicale acordate. De asemenea,
crește surmenajul medicilor de familie din
sistem și sporește gradul de nemulțumire a
pacienților.
Potrivit lui Nicolae Jelamschi, situația să
înrăutățește întrucât cadrele medicale devin
mai vârstă și în câțiva ani necesitatea de tineri specialiști va crește considerabil.
Nicolae Jelamschi crede că una din soluții ar fi să se respecte contractele prin care
medicii care învață din contul bugetului de
stat să lucreze după absolvire în mediul rural. Alte soluții ar fi să se acorde unele facilități medicilor de la sate. Totodată, salariile ar
trebui să crească de 3-4 ori.

Lipsa specialiștilor –
o problemă stringentă
Lipsa specialiștilor este o problemă stringentă. O recunosc directorii de spitale care,
în aceste condiții, reușesc cu greu să le ofere
pacienților servicii de calitate. Ministrul Sănătății spune că acest fenomen este atestat în
toată Europa.
Necesitatea de medici la spitalul raional
Căușeni este acoperită în proporție de 80
la sută. Asta în condițiile în care peste 50 la

sută dintre specialiști sunt pensionari.
„Avem o necesitate stringentă de medici
cum ar fi ftiziatrii, la moment avem o singură
persoană, în vârstă de 70 de ani. Avem nevoie de medici pediatri, în secția de pediatrie
activează un singur medic. Anul trecut la noi
s-au angajat doi și au plecat trei”, a comunicat Vasile Godoroja, vicedirector spitalul
raional Căușeni.
Lipsa medicilor este resimțită și de pacienți. Iată ce au spus aceștia:
„Îndeosebi cardiologi nu sunt. E un singur doctor și cum nu ne-ar fi de greu, dar la
el, la unicul alergăm.”
„Mergem la Chișinău, ne dă indicații și
apoi venim la medicul de familie, ne scrie ce
tratament trebuie să uemăm.”
Nici spitalele din alte raioane nu stau mai
bine la acest capitol. „La noi în spital avem
medici doar în proporție de 60 la sută”, a
spus Valeriu Jelev, directorul Spitalului raional Taraclia.
„Avem și o insuficiență de medici, de asta
nu putem asigura pe deplin cerințele populației”, a explicat Grigore Chetrari, directorul
Spitalului muncipal Bălți
Situația este generată de migrația medicilor, spune ministrul Sănătății. „Nu este doar

Asistență socială gratuită
pentru migranții moldoveni
aflați la muncă în Italia
Cetățenii Republicii Moldova pot beneficia de asistența socială gratuită în cadrul rețelei Patronatului
SIAS/MCL în Italia și în RM.
Biroul pentru Relații cu Diaspora în parteneriat
cu Patronatul SIAS/Mișcarea Creștină a Muncitorilor
(MCL), acordă servicii gratuite migranților moldoveni
aflați la muncă în Italia, iar în Moldova, având suportul
Fundației Regina Pacis își diversifică serviciile gratuite
de asistență socială necesare celor reîntorși în RM.
În baza acordului semnat la data de 13 decembrie
2012, cetățenii Republicii Moldova pot beneficia de:
asistență socială pentru persoanele nevoiașe, asistență
juridică în domeniul muncii și imigrației, asistență la
solicitarea și eliberarea permisului de ședere (italian),
în domeniul accesării dreptului la pensie, angajarea în
câmpul muncii, mediere culturală, lingvistică și familială, asistență în domeniul obligațiunilor fiscale pentru
persoane fizice, formare profesională. La această etapă
are loc adoptarea aranjamentelor administrative, iar
asociațiile diasporale sunt invitate de către BRD să informeze toți cetățenii despre serviciile gratuite prestate
la sediile Patronatului SIAS/MCL din Italia și RM.
Asociațiile diasporale și cetățenii moldoveni particulari care necesită asistență socială din partea Patronatului SIAS/MCL pot solicita direct consultații la
adresa de email: moldova@patronatosias.it.

în Moldova lipsa de cadre medicale. Crearea
locurilor atractive se va reflecta prin modernizarea tehnologică și informațională, schimbarea mecanismului de angajare și modul de
plată va fi unul care îi va atrage în instituțiile
medicale”, a precizat Andrei Usatâi.
În Moldova activează în prezent 87 de
spitale de stat.

La spital, ca la muzeu
Instrumentele medicale vechi chiar și
de 35 de ani sunt folosite în tratarea pacienților, cu autorizații de funcționare înnoite de la an la an. Se întâmplă și în instituțiile de renume din Capitală, unde abia acum
dispozitivele uzate sunt înlocuite cu altele
ceva mai noi.
Mai bine e să previi, decât să tratezi.
Dacă ai cu ce, alegi o clinică privată. Dacă nu,
mergi într-unul dintre spitalele de stat și te
rogi să nu fii tratat cu aparatura veche aflată
în dotarea instituției. Vorbim, bunăoară, de
instrumente medicale rămase de pe vremea
sovietică, parte dintre ele aflate în folosință
chiar și de 35 de ani.
Multe dintre ele ar putea fi expuse ori-

când ca și veritabile piese de istorie medicală, într-un muzeu. În Chișinău însă aceste
aparate sunt utilizate în mod curent, atât în
contact direct cu pacienții, cât și pentru analizele de laborator. De exemplu, la Spitalul
Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” din
Capitală sunt utilizate șase aparate care, în
mod normal, n-ar avea ce căuta în dotarea
curentă a unui spital modern.
E vorba despre un incubator cu apă și un
dulap pentru uscat, ambele datând din 1976,
un automat pentru sterilizare cu aer uscat
vechi de 29 de ani și un dulap special pentru
sterilizare, fabricat în 1979. „Sunt mai multe
probleme, nu doar aceasta. Vrem să schimbăm întâi instalațiile din spital, deoarece
clădirile sunt foarte vechi”, spune Victor Diatișen, directorul Spitalului „Toma Ciorbă”.
La o altă instituție sanitară de vază din
Capitală, Spitalul Clinic Central al Căilor Ferate, găsim probleme similare. La secția de
chirurgie a funcționat până de curând un
diatermocoagulator vechi din 1976. Înalt cât
un aragaz de bucătărie, vestigiul medical de
producție rusească rula la o capacitate de
9.000 de volți, pe care o transforma la 1224 de volți, maximul de tensiune electrică cu
care poate fi operat un bolnav.
Secția de Traumatologie de la Spitalul
raional Comrat nu a fost renovată timp de o
sută de ani, de când a fost construită.
„Fii atent atunci când stai cu fața în sus pe
pat!”, astfel de sfaturi își dau unul altuia pacienții care vin să se interneze aici. În orice moment din vreun perete sau din podul salonului
de spital se poate desprinde o bucată de tencuială, care, de multe ori, cade direct în ochii
pacienților. Așa i s-a întâmplat și lui Gheorghe
C. din Comrat, internat cu un picior rupt. „De
pe pereți plouă cu gunoaie. Pe sus suflă vântul,
pe jos suflă vântul. O să plec de aici mai bolnav
decât am venit”, se plânge bărbatul.
Instituțiile medicale de la sate sunt în
stare deplorabilă și nu au parte de reparații
ani de-a rândul.

www.agrimarketblacksea.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
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Criza semințelor de porumb
Primăvara este aproape, iar companiile specializate au început deja
aprovizionarea cu semințe pentru campania de însămânțări. Pentru
cele mai multe culturi de câmp nu sunt probleme. Însă, după arșița și
seceta care au bântuit Europa Centrală și de Est, precum și America,
în vara anului 2012, specialiștii anticipau o criză a semințelor de porumb în Uniunea Europeană, deci și în România. Această chestiune
a fost legată și de reducerea semnificativă a stocului disponibil de semințe de porumb în UE, resimțită în primăvara anului trecut.
În ciuda avertismentelor transmise de francezi și americani, se
pare că România nu va resimți criza presupusă a semințelor de porumb decât în mică măsură. Cel puțin așa reiese din datele care ne-au
fost oferite de reprezentanții companiilor producătoare de semințe,
câteva dintre opiniile acestora regăsindu-se în rândurile ce urmează.

UE a mărit suprafețele
cu porumb semincer
„În condițiile reducerii de stoc, UE a
lansat în 2012 un program important de
multiplicare a semințelor, pe un total de
158.500 ha, din care 68.500 ha în Franța, 34.000 ha în Ungaria și 26.000 ha în
România, țări cărora li se alătură Ucraina cu 28.000 ha“ – ne-a informat Luc
Esprit, director al Federației Naționale
Franceze a Producătorilor de Semințe
de Porumb și de Sorg (FNPSMS).
Domnia sa a adăugat că seceta a
afectat și producția de semințe din America de Nord, care alimentează parțial
țările din zona CSI. Ca urmare, oferta
producătorilor se va situa mult în afara
obiectivelor. Astfel, Esprit consideră că,
într-un context în care prețurile la porumbul-boabe rămân ridicate, cererea
europeană pentru semințele necesare va
fi foarte mare, pe fondul unei oferte mai
mici decât s-a prevăzut.
Directorul FNPSMS consideră că,

în fața cererii susținute a agricultorilor,
oferta riscă să fie, până la urmă, mai
mică decât s-a prevăzut inițial. Acest fenomen va fi accentuat de orientarea fermierilor către hibrizi cu un nivel ridicat
de productivitate și rezistență.
Matthieu Caldumbide, responsabil
de misiune pe probleme economice și
piețe la Asociația Generală a Producătorilor de Porumb (AGPM) din Franța,
a efectuat o analiză care relevă că, în
majoritatea țărilor est-europene, condițiile meteorologice din vara 2012 au
fost extrem de dure pentru porumb.
Astfel, temperaturile au atins și chiar
depășit 40°C în lunile iulie și august, în
paralel cu absența precipitațiilor. Aceste condiții au afectat puternic culturile
de porumb din România, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Ucraina, Rusia și zona
balcanică. Chiar dacă suprafețele cu
porumb au crescut anul trecut în țările
menționate, acest lucru nu a adus după
sine o creștere a producției. Dimpotrivă, s-a ajuns chiar la o scădere a acesteia.

Cantitățile sunt limitate
la hibrizii cei mai
comercializați
În condițiile în care, în 2012, producerea de sămânță a fost afectată de secetă, putem discuta de cantități limitate
la hibrizii cei mai comercializați, dar nu
despre o criză a semințelor, este de părere Nina Gheorghiță, directorul general
al Caussade Semences România.
„În opinia noastră, sămânță se va
găsi și pentru ultimul fermier care dorește să cultive porumb, dar cu siguranță acesta nu-și va putea cumpăra hibridul pe care și-l dorește. În general, cele
mai mari probleme, legate de disponibilul de sămânță, sunt la hibrizii cei mai
vânduți, întrucât pentru aceștia nu sunt
stocuri de la un an la altul sau acestea
sunt reduse“, a precizat Nina Gheorghiță. Domnia sa afirmă că randamentele
în loturile semincere au fost în medie
cu 30-50% mai reduse decât într-un an
normal. O problemă apare și la hibrizii, soiurile sau speciile noi introduse în
portofoliu, produse în România, unde
nu există stoc din anul trecut.
Pentru floarea-soarelui și porumb,
directorul general a recomandat fermierilor să cultive 2-3 grupe de maturitate, astfel încât, pe ansamblu, să-și poată

asigura o producție cel puțin satisfăcătoare. De asemenea, i-a sfătuit să nu
facă abatere de la aplicarea corectă a tuturor verigilor tehnologice.
Directorul general al Caussade a
menționat că, la cultura de porumb,
compania lansează pe piață trei hibrizi
noi, doi din grupa extratimpurie (Luigi
CS, Laperi CS) și unul din cea timpurie
(Joliet CS), performanți și adaptați la
arealul pedoclimatic al României.

Stocuri epuizate încă
din ianuarie
la unele produse
„La porumb, situația este mai delicată într-adevăr, pentru că producția de
sămânță a fost concentrată în această
zonă a Europei, afectată de seceta extremă. Este un an atipic și sperăm să nu ne
mai întâlnim cu această situație. Am încercat să respectăm toate comenzile ferme, dar situația de acum 2-3 ani, când
primeam comenzi și în luna martie pe

care le puteam onora, nu va mai fi posibilă anul acesta“ – a afirmat Alina Crețu,
director de marketing la Limagrain România.
Domnia sa a menționat că, în ceea privește genetica LG, vor lipsi cantități importante de sămânță, în special la hibrizii
cei mai cunoscuți de pe piață, de porumb
și floarea-soarelui. Însă, în general, consideră că, la nivelul pieței locale, cererea va
fi în final satisfăcută și se va găsi sămânță
pentru toate suprafețele care urmează să
fie însămânțate în primăvară, dar categoric nu cu cele mai apreciate produse, pentru că la acestea „stocurile s-au epuizat
încă de la începutul lunii ianuarie“.
Directorul de marketing a adăugat
că Limagrain vine cu hibrizi noi de porumb și floarea-soarelui, care au avut
rezultate bune în condițiile țării noastre.
La porumb, noutatea o reprezintă întregirea gamei de produse din grupa FAO
300-400. Este vorba de LG 30.310 (FAO
310) și LG 30.360 (FAO 340), a căror
productivitate depășește media hibrizilor
standard la aceeași grupă de maturitate
și care au avut un comportament bun în
condițiile de secetă prelungită ale anului
trecut. În grupele de maturitate tardivă
apar hibrizii LG 30.491 și LG 30.440,
ambii cu potențial de producție ridicat,
recomandați culturilor în sistem intensiv.
O altă noutate pentru fermierii din
România o reprezintă gama specială de

hibrizi LG de porumb siloz, LG Nutriție
Animală, destinați crescătorilor de vaci
de lapte.

Fermierii trebuie să fie
mai deschiși către nou
Directorul general Alcedo, domnul
Vicențiu Cremeneanu, spune că întradevăr anul acesta este unul mai dificil
pentru piața semințelor, dar aceste probleme nu sunt imposibil de rezolvat. În
acest sens, recomandarea sa este ca fermierii să asculte și să aibă încredere în
sfaturile specialiștilor de la care achiziționează sămânță și împreună să aleagă
un alt hibrid din aceeași grupă de maturitate cu a celui pe care nu-l mai găsesc.
„S-a produs sămânță într-un an greu,
obținându-se o cantitate mai mică cu
cheltuieli ridicate. Nu este vorba de o
criză, ci mai degrabă de faptul că mulți
fermieri doresc să cumpere hibrizii pe
care îi cunosc bine. Nu au curajul de a
încerca ceva nou și îi înțeleg pentru că
și eu sunt fermier și sunt mai conserva-
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afectează UE

tor. Dar trebuie precizat un lucru: companiile prezente pe piață aduc produse
bune, pe care le recomandă în funcție de
regiune pentru că în general vorbim de
hibrizi zonați.Trebuie să avem încredere
și în ceea ce este nou.“ Directorul Alcedo amintește faptul că, în ultima vreme,
din cauza schimbărilor climatice, avem
puține precipitații, motiv pentru care și
genetica lucrează cu scopul de a produce hibrizi care pot valorifica cât mai bine
resursele limitate de apă pe care le au la
dispoziție plantele.

SUA speră să-și revină
Chiar dacă anul 2012 a fost unul dezastruos pentru producția nord-americană de porumb, sectorul își poate reveni și chiar poate performa dacă recolta
se îmbunătățește până la un nivel moderat, este de părere David Anderson,
specialist în economie agrară al Universității A&M din Texas (SUA).
Într-o prezentare pe care a susținuto la întâlnirea anuală a Federației Birourilor Agricole Americane, economistul
texan a afirmat că, în 2013, suprafața în-

sămânțată cu porumb ar putea să ajungă
la 39.250.000 ha, similară cu cea înregistrată în 2012, iar producțiile ar urma
să fie de peste 340 milioane de tone de
porumb, adică să depășească recordul
de aproximativ 333 milioane de tone.
„Suprafețele mari cultivate creează
premisele unor recolte bune, chiar și cu
producții sub medie. Nu are cum să fie
mai rău decât anul trecut.
Producția sezonului agricol anterior
a înregistrat o medie de 6,9 t/ha“, a afirmat Anderson
Chad Hart, economist pe probleme
de agricultură din cadrul Universității
din Iowa (SUA), consideră că recoltele
de porumb, soia și grâu, în general, vor
rămâne scăzute și în 2013, dar că totalul producției s-ar putea îmbunătăți ca
urmare a creșterii suprafețelor cultivate.

În Republica Moldova
semințele de porumb
s-au scumpit
Prețul semințelor de porumb a crescut cu circa 50% - de la 20-25 de lei pen-

După un an dificil,
Republica Moldova
mizează pe recolte
mari în 2013

tru un kilogram, în anul 2012, la 30-35
de lei în prezent.
„De fapt, nu este o majorare, ci o
ajustare de cost, deoarece în anul 2008
un kilogram de semințe de porumb costa 30 de lei, iar ca urmare a crizei mondiale noi am redus prețul la circa 20 de
lei. De atunci însă prețul porumbului s-a
majorat de circa trei ori, iar al semințelor a stagnat. În consecință, gospodăriile
agricole nu mai erau interesate să cultive porumb pentru semințe“, a explicat
Vasile Pojoga, directorul Institutului de
Fitotehnie „Porumbeni“.
Savantul susține că anul trecut, ca
urmare a secetei grave, în Republica
Moldova s-au recoltat doar 2.700 de
tone de material semincer de porumb,
în timp ce necesitățile sunt de 4.500 de
tone. Deficitul de aproape 2.000 de tone
va fi acoperit din stocurile rămase din
anii precedenți.
Alexei Ivanov, producător agricol
din Mălăiești, Orhei, spune că în acest
an va semăna peste 100 de hectare de
porumb, iar pentru însămânțarea unui
hectar va fi nevoit să cheltuiască cu o
mie de lei mai mult decât până acum.
«Cu cât mai mari sunt cheltuielile la înființarea unei culturi, cu atât mai mici
vor fi veniturile. Probabil, în jur de
cinci, șase mii de lei, acestea sunt cheltuielile reale la un hectar de porumb»,
a precizat fermierul.
Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, declară că semințele nu s-au scumpit. „Eu nu cred că s-au scumpit cu 50,
eu nu am auzit, prima dată aud că-i cu
50 la sută. Nu e adevărat. Minciuna numai s-a spus și încă trebuie să aibă consecințe”, a declarat Bumacov.
Datele statistice arată că în 2012 producția agricolă s-a comprimat cu 22,4%,
față de 2011. Micșorarea producției globale agricole a fost determinată de scăderea accentuată a producției vegetale
- cu 32,6%, în timp ce cea animalieră
s-a redus cu 1,1%. Cea mai dramatică
scădere s-a înregistrat la producția de
porumb – cu 61%.

Piețele agro-alimentare din Republica Moldova au fost nevoite să
facă loc în 2013 tot mai multor produse de import pentru a putea satisface cererea internă după scăderea
cu peste o cincime a producției din
anul trecut.
Potrivit Institutului Național de
Statistică al Republicii Moldova, citat
de portalul de știri 24h.md, producția
agricolă a scăzut în 2012 cu 22,5%.
Seceta din vara anului trecut
este cauza principală a acestei scăderi drastice, categoriile producției
vegetale fiind cele care trag în jos
cifra globală – 32,6%.
Tot seceta, dar sub aspectul reducerii cantității de nutreț, a determinat și scăderea, mult mai mică,
însă, a producției animaliere, în
special pe segmentul micilor gospodării – 1,1%.
Producția de cereale și leguminoase boabe a înregistrat cea mai semnificativă descreștere – 51%, urmată
de cea de cartofi – 48%, de legume –
36% și de floarea soarelui – 36%.
Seceta a scăzut drastic randamentul multor culturi. Cele mai
mari scăderi de randament au fost
înregistrate la porumb – 2,7 ori, urmate de grâu – 1,7 ori, soia, cartofi,

floarea soarelui – 1,6 ori, orz – 1,5
ori și legume – 1,4 ori.
Cifrele mari ale acestor scăderi
anuale, puse însă cap la cap cu cele
ale anilor precedenți, datorate scăderii investițiilor, sugerează că pe
din ce în ce mai multe segmente ale
producției agro alimentare Republica Moldova va trebui să permită accesul a tot mai multe produse
străine pentru a asigura acoperirea
cererii interne.
Specialiștii agronomi din Republica Moldova consideră că 2013
va aduce producții bune de cereale,
dacă și în primăvară se vor menține condițiile meteo favorabile.
Directorul Institutului Genetică și
Fiziologie a Plantelor, Vasile Botnari, spune că au însămânțată în
toamnă întreaga suprafață prevăzută pentru cultivarea cerealelor,
precizând că „anul acesta au căzut
zăpezi pe timpul când pământul nu
era încă înghețat și asta este un lucru foarte benefic, pentru că umiditatea treptat s-a acumulat în sol”.
Deocamdată, pe întreaga suprafață agricolă din Republica Moldova
umiditatea este în jur de 40 la sută.
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A fost lansat proiectul ce prevede crearea laboratorului
pentru determinarea reziduurilor de pesticide
La Chișinău, pe data de 20
februarie 2013, a avut loc deschiderea oficială a Proiectului
bilateral România – Republica
Moldova „Crearea și funcționarea Laboratorului pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol și producția de
origine non-animală”.
România a acordat 300.000
euro Republicii Moldova pentru achiziționarea de echipamente de înaltă performanță
și instruirea experților din
Republica Moldova în vederea
înființării și funcționării Laboratorului pentru determinarea
reziduurilor de pesticide în
plante, sol și producția de origine non-animală, informează
un comunicat al Agenția Națională Sanitară Veterinară și

pentru Siguranța Alimentelor
(ANSVSA).
Marius Lazurca, Ambasadorul României în Republica Moldova, dr. Vladimir Mănăstireanu, vicepreședinte al ANSVSA

și lider al proiectului din partea
României, Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii din Republica Moldova, Nicanor Cernăuțan, director al Întreprinderii
de Stat «Centrul de Carantină

Identificare, Expertize de Arbitraj și Dezinfectare a Producției” și lider al proiectului din
partea Republicii Moldova, precum și alți oficiali ai ANSVSA,
și ai Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, au participat la evenimentul de deschidere oficială a proiectului.
Demarat la sfârșitul anului
2012, în urma semnării acordului tehnic între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și
Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România,
proiectul va avea scopul de a
dota cu aparatură de înaltă performanță laboratorul pentru
determinarea reziduurilor de
pesticide în plante, sol și pro-

ducția de origine non-animală,
precum și de a instrui experții
din Republica Moldova în domeniul pesticidelor.
Prin intermediul acestui
proiect, ANSVSA continuă seria
activităților menite să vină în
sprijinul procesului de reorganizare al serviciilor veterinare
din țara vecină, în spiritul conceptului european al siguranței
alimentelor.
Colaborarea bilaterală între
specialiștii dintre cele două țări,
care se bucură de sprijinul susținut al Ministerului de Externe
și al Ambasadei României în
Republica Moldova, se înscrie
în suita de acțiuni prin care România sprijină Republica Moldova în parcursul ei pentru aderarea la Uniunea Europeană.

MAIA oferă spațiu gratuit pentru
comercializarea produselor agricole

Începând cu 2 martie, lângă
clădirea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
din Chișinău se va deschide
piața agricolă care va lucra în
zilele de sâmbătă și duminică, precum și zilele oficiale de
odihnă în Republica Moldova,

până la mijlocul lunii decembrie inclusiv.
Șeful Direcției Produse Ecologice a Ministerului Iurie Senic,
a menționat că experiența organizării pieței în toamna anului
2012 a confirmat oportunitatea
inițiativei ministeriale.

„Ministerul va oferi cu titlu
gratuit agenților economici 480
m.p. de spațiu comercial. Pe
acest teritoriu vor fi amenajate
două pavilioane pentru produse vegetale și animaliere. Vom
acorda prioritate produselor
tradiționale și ecologic pure.
Grație faptului că gospodăriile
nu vor achita taxa pentru locul
comercial și nu vor suporta alte
cheltuieli adiacente, prețurile
pe piață vor fi mai joase decât
cele medii cu 20-50%”, consideră Senic.
Potrivit datelor oferite de
conducerea Direcției, toamna se numărau în jur de 80 de
agenți economici care aduceau
la piață mărfurile proprii. Ministerul scontează că piața va
deveni tradițională și va funcționa anual din martie până în
decembrie, atâta timp, cât va fi
necesar pentru a construi piața
agricolă angro la marginea capitalei.

Situația semănăturilor de toamnă este bună
Topirea zăpezii, urmată de răcirea vremii, nu pune în pericol semnăturile de
toamnă. Cel puțin în acest moment, pericol de îngheț nu este, a declarat ministrul
agriculturii și industriei alimentare, Vasile
Bumacov.
„Geruri care ar putea afecta semănăturile nu se prevăd. Dimpotrivă, se prognozează
precipitații în zilele următoare, va mai ninge
și va acoperi semănăturile cu zăpadă», a declarat Vasile Bumacov pentru Info-Prim Neo.
În alt context, oficialul a comunicat că
a avut o ședință la minister cu producătorii de
cereale și procesatorii pentru a discuta cum e
mai bine de repartizat cele aproape 29.000 de

tone de grâu împrumutate agricultorilor din
rezerva de stat până la noua roadă.
În toamna 2012 au fost semănate peste
325.000 ha de grâu de toamnă.

Veste bună de la
exportatorii de vinuri
și băuturi alcoolice
Exporturile de produse
alcoolice din Moldova au depășit în anul trecut 142 milioane de dolari, acest indice
fiind cu mai bine de 20 la
sută mai mare decât cel înregistrat în 2011.
Volumul total al livrărilor
de vin a sporit cu 8%, iar cel
al divinurilor, cu 87 la sută.
Potrivit Direcției Marketing
și Relații Internaționale a
Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, creșterea exporturilor de divinuri
se datorează în principal sporirii livrărilor în Federația
Rusă, Ucraina și Statele Unite ale Americii. Iar datorită
dinamicii ascendente a exporturilor de vin în Belarus,
Republica Moldova în anul
2012 a ocupat primul loc ca la
importul produselor vinicole
în această țară.
Partea leului de export a
producției alcoolice moldovenii o fac în statele CSI. În
2012 acest indice a depășit

75% din tot exportul de alcool. La consumul de vinuri
și divinuri moldovenești locul de frunte revine Rusiei,
care, în anul trecut a deschis și un nou terminal (la
Breansc) pentru facilitarea
importului de vinuri. Comparativ cu anul precedent,
a crescut volumul livrărilor de produse alcoolice în
Kazahstan și Belarus, dar a
scăzut în Ucraina.
În statele Uniunii Europene Republica Moldova a
exportat în 2012 în jur de
15% din volumul produselor
alcoolice livrate pe piețele
din afara țării. Vinurile produse în țara noastră sunt mai
mult solicitate pe piețele din
Polonia, Cehia și România.
Din tot sortimentul de băuturi exportate, cel mai mult
este solicitat vinul roșu de
consum curent, exportul
acestui produs în expresie
bănească constituie peste 40
mil. de dolari.
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Regulamentul de subvenționare
a agriculturii, în 2013, este unul echilibrat
Interviu cu Iurie HURMUZACHI, vicedirector al Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform
- Dle Hurmuzachi, regulamentul privind subvenționarea agriculturii în 2013 a fost
aprobat. Care a fost aportul
și implicarea AGROinform
în elaborarea noului document?
- Conform ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare, Federația Națională
a Agricultorilor AGROinform a
fost inclusă în componența grupului de lucru pentru elaborarea
Regulamentului privind subvenționarea agriculturii pentru anul
2013. Procesul a demarat pe câteva segmente: în primul rând,
au fost desfășurate ședințe separate pentru fiecare măsură de
subvenționare. Aici am discutat
și analizat cele mai importante
aspecte privind subvenționarea:
legumiculturii, pomiculturii, zootehniei, tehnicii agricole și altele. În etapa respectivă mai multe
propuneri din partea AGROinform au fost incluse în regulament. Următoarea etapă de
discuții a avut loc atunci când a
fost elaborată o primă variantă a
regulamentului de subvenționare pe care am primit-o spre avizare. Au urmat câteva ședințe de
analiză și dezbateri a prezentului
document. În final, am ajuns la
un numitor comun împreună cu
toți membrii grupului de lucru
inclusiv Ministerul Agriculturii
și Agenția de Intervenție și Plăți
în Agricultură.
- Ce rezultate au obținut membrii AGROinform
la accesarea subvențiilor în
2012? Cu ce dificultăți s-au
confruntat?
- Tradițional, Federația Națională AGROinform a acordat, în
anul 2012, suport membrilor, atât
la perfectarea pachetelor pentru
obținerea subvențiilor, cât și la
atragerea investițiilor pe alte căi,
spre exemplu accesarea creditelor la cele mai favorabile rate ale
dobânzii oferite, astăzi, de băncile
din Republica Moldova. AGROinform a participat la tenderul organizat de către Ministerul Agriculturii împreună cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea
proiectelor Băncii Mondiale, am
fost acceptați, pentru al treilea an
consecutiv, în calitate de prestatori de servicii pentru acordarea
asistenței tehnice la elaborarea
pachetelor pentru subvenționare.
În anul 2012, conform contractului, ne-am asumat 305 dosare.
Vreau să menționez cu o mare
satisfacție că acest indicator a
fost îndeplinit de rețeaua AGROinform în doar 2 luni. În ansamblu, consultanții Federației au

acordat asistență la elaborarea a
1277 de pachete pentru obținerea
subvențiilor. Este cel mai înalt
indicator comparativ, iar suma
subvenției se cifrează la peste 80
mil. de lei. Este un rezultat foarte
bun, în special într-un an atât de
dificil cum a fost 2012. Din numărul total de aproape 1300 dosare,
am avut doar un singur caz în
care dosarul nu a fost procesat de
AIPA, cauza fiind refuz din partea
beneficiarului. Aceasta vorbește
despre un nivel înalt de profesionalism al consultanților din rețeaua AGROinform.
- Ce spun membrii care au
primit doar 53, 48, sau 65%
din subvenție?
- Desigur că producătorii agricoli care au făcut investiții și au
primit un procent mai mic din
subvenție își exprimă nemulțumirea, dar trebuie să înțelegem că
suma prevăzută în regulamentul
privind subvenționarea agriculturii este insuficientă, la moment.
Suma necesară ar trebui să fie de
cel puțin două ori mai mare. Problema respectivă este înțeleasă de
către toate părțile implicate, iată
de ce, în anul curent, în regulament este efectuată o prevedere
destul de radicală privind procentul de acordare a subvențiilor.
- Cu ce propuneri au venit
membrii în acest an?
- Împreună cu membrii noștri, am elaborat un șir de propuneri. În procesul de elaborare a
regulamentului s-a ținut cont de
o mare parte din ele. După primirea regulamentului pentru avizare membrii Federație au venit cu
încă un șir de propuneri. Cele mai
importante sunt:
- Am insistat ca la subvenționarea serelor să fie luată în calcul
mărimea de 0,03 ha, inițial se

propunea de a majora cifra respectivă.
- De inclus subvenționarea
livezilor de măr cu densitatea
pomilor de la 700 până la 1200
bucăți la hectar. Este o problemă care afectează direct membrii noștri. În rândul celor peste
4000 de membri ai Federație,
producătorii de fructe dețin circa 6 mii ha. Avem producători
care au procurat deja material
săditor pentru schema respectivă. Totuși, am condiționat ca
acesta să fie ultimul an de plantare a livezilor după schema în
cauză. În rezultat am obținut
subvenționarea livezilor de așa
gen, plantate în toamna anului 2012. Continuăm discuțiile
la acest subiect și sperăm ca la
următoarea rectificare a regulamentului să fie inclusă subvenționarea tuturor livezilor plantate
după această schemă, în anul
2013, paralel, producătorii să fie
informați că acest tip de livezi
nu vor mai fi subvenționate, începând cu 2014.
O altă cerință a fost legată de
irigare. În varianta inițială a regulamentului se presupunea că
irigarea va fi subvenționată doar
prin intermediul asociațiilor utilizatorilor de apă. La moment,
avem un număr nesemnificativ de
asociații, care acoperă o suprafață pe departe completă din total.
Iată de ce am propus ca subvențiile să fie acordate direct, producătorilor care irigă. MAIA și AIPA a
susținut această propunere.
În anul 2013 producătorii
agricoli vor primi 100% din subvenție. Este una dintre cerințele importante înaintate de noi.
Totuși, vreau să menționez că
regulamentul de subvenționare
prevede că vor fi debursate 100%

din suma subvenției până la epuizarea a 2/3 din fond.
- Ce modificări au fost făcute în regulament?
- Regulamentul include două
măsuri noi. S-a revenit la subvenționarea irigării în agricultură, fapt care este absolut binevenit, după seceta fără precedent
pe care am avut-o în anul 2012.
O altă măsură prevede stimularea consolidării terenurilor agricole. În acest sens, vor fi acordate anumite sume pentru cei care
demonstrează că au consolidat
minimum 3 parcele de teren.
Alte modificări țin mai mult de
echilibrarea regulamentului. Au
fost stabilite anumite plafoane la
procurarea tehnicii, și, adăugate
un șir de prevederi care, în viziunea noastră, vin în suportul agricultorilor. Este spațiu de îmbunătățire, dar regulamentul pentru anul curent, este unul destul
de echilibrat. Desigur că suma de
400 mil. este una mică. Pentru
subvenții reale în agricultură ar
fi nevoie de o sumă de 2,5 ori mai
mare. Trebuie acordată o atenție
sporită și altor ramuri strategice
cum ar fi: subvenționarea producerii laptelui, o ramură absolut

importantă pentru o mare parte
din populația din spațiul rural,
care le asigură un venit stabil și
o sursă continuă de existență.
Avem pericol în ramura respectivă și nu întâmplător, în regulament, s-au făcut modificări esențiale la capitolul zootehnie. Este
un domeniu foarte slab accesat,
pe parcursul ultimilor ani, ceea
ce vorbește despre faptul că ramura este în declin.
- Ce riscuri ar putea aduce noul regulament?
- Există riscul ca după epuizarea a 2/3 din fond, vom avea
surse insuficiente pentru acordarea sumelor solicitate de către
producătorii agricoli. Guvernul
va trebui să identifice bani pentru
suplinirea fondului pentru acordarea subvențiilor tuturor solicitanților.
- Cum va ajuta Federația
membrii săi în procesul de
accesare a subvențiilor?
- Pe parcursul ultimilor 3
ani, am creat o rețea foarte competentă de consultanți pentru
acordarea asistenței tehnice la
pregătirea pachetelor în scopul
accesării subvențiilor, în paralel,
consultanții AGROinform oferă
suport la elaborarea planurilor de
afacere pentru accesarea creditelor. Aceste două servicii vor sta
în suportul membrilor și în anul
curent.
- Ce sugestiile le dați fermierilor care doresc să facă
investiții?
- Din momentul când agricultura este o afacere ea necesită
investiții. Aș sugera producătorilor agricoli să efectueze calcule
economice reale pentru activitatea pe care vor să o desfășoare în
anul curent. Calculele trebuie să
demonstreze viabilitatea afacerii.
Pentru aceasta, nu ezitați să vă
adresați consultanților noștri regionali, care o să vă acorde suportul și sprijinul necesar în accesarea surselor de care aveți nevoie.
Liliana BEREGOI

Stimați agricultori și fermieri!
mieri!
Începând cu 1 februarie 2013
013
Școala Profesionala Cărpinenii
v-a organiza cursuri pentru
obținerea permisului de tractorist-combainer cu studierea tehnicii agricole performanţă. Durata
studiilor 3 luni. Studiile sunt contra
plată. Lecţiile se vor desfășura în or. Hîncești, pe adresa str. Chisinaului 17.
Pentru informații contactaţi-ne la tel.:
0269/28/2/83, 069156379.
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Tot mai multe sate riscă să dispară
de pe harta Moldovei
Când auzi denumirea satului
Podul-Lung, raionul Călărași,
ai impresia că este o localitate
mare. De fapt, aici nu sunt decât
trei case, una pe partea dreaptă
a căii ferate și două pe partea
stângă. Un străin cu greu și-ar
da seama că aceste case fac parte
dintr-o localitate, fiindcă lipsește un indicator care te-ar informa că aici este situat un sat.
Totuși luminile aprinse în
una din case nu minte, e un
semn că aici este o așezare omenească. La capătul unei ulicioare
dai de o portiță mică. Aici locuiesc Gheorghe și Natalia Livădaru, împreună cu fiica, ginerele și
nepoțelul Cristian. Natalia Livădaru spune că nu își imaginează
cum i-ar fi viața în altă localitate.
„Am venit în acest sat cu douăzeci de ani în urmă, credeam că
voi sălbătici fiindcă erau puține
case. Au trecut anii și m-am atașat mult de sat, că nu-l voi părăsi chiar dacă mi s-ar da palat în
altă parte”, afirmă Natalia.
Gheorhe, soțul ei, spune că
aici respiră aer curat fiindcă
sunt numai ei și copacii. „Să
vedeți vara ce frumusețe e aici,
nu ai pleca așa ușor”, spune
zâmbind bărbatul. Încântată de acest loc este și fiica lor
Mariana, care deși este tânără,
nu are de gând să părăsească
satul pentru nimic în lume. În
schimb, feciorii familiei Livădaru nu doresc să se stabilească
cu traiul aici. Mama lor mărturisește că atunci când vin acasă
nu stau mult în sat și pleacă.
„Tinerii vor aglomerație, aventură, ei nu știu ce e raiul pe pământ”, spune femeia, în timp ce
îmi arăta împrejurimile.
Porțile celorlalte case erau
legate, semn că stăpânii nu erau
acasă. La una din case trăiesc
doi bătrâni, iar la altă o familie
tânără.
Vasile Rață, primarul comunei Sipoteni, din componența
căreia face parte satul PodulLung spune că aici cu 50 de ani
în urmă trăiau mai multe familii, dar în ultimii au rămas aici
doar trei. „Unii locuitori din Podul-Lung au murit, iar alții au
plecat. Astfel că astăzi aici trăiesc doar 14 persoane”, afirmă
primarul. Edilul menționează
că oamenilor nu le este greu săși ducă traiul în acest sat, deoarece orășelul Călărași e la trei
kilometri distanță de localitate.
Deși nu e prea departe de
orășelul Ungheni, satul Novaia
Nicolaievca riscă să dispară și
el de pe harta geografică a republicii noastre. În anul 2004 aici
locuiau doar 186 de persoane,
astăzi însă numărul acestora a
scăzut și mai mult.

Satul nu are nici școală și
nici grădiniță. Nu există nici
magazine aici. Unica instituție
care funcționează și până în
prezent e punctul medical în
care activează doar un singur
cadru medical.
Una dintre problemele majore ale localității e apa din fântâni
care are un conținut sporit de
săruri și nu poate fi consumată.
Astfel populația locală este nevoită să se deplaseze kilometri
întregi pentru a se aproviziona
cu apă potabilă. Situația la acest
capitol devine mai dramatică în
perioada iernii.

Satul cu o istorie
de aproape un secol,
are astăzi doar
70 de gospodării
Fără un punct medical, o
școală primară sau un magazin,
satul Lidovca din raionul Ungheni este părăsit de familiile
tinere și riscă să devină loc gol
pe harta Moldovei. Doar 81 de
locuitori au mai rămas aici, dintre care numai 15 sunt copii.
Amplasat în jurul unui iaz,

la o distanță apreciabilă de
traseul Ungheni-Chișinău, între două dealuri, satul Lidovca
riscă să dispară de pe harta
Moldovei. La intrarea în sat, te
întâmpină câteva case vechi și
singuratice. Abia la a treia casă,
doi bătrâni, înconjurați de păsări și rațe, stau așezați pe un
pat afară. Spun că de ani buni
nu vine nimeni pe la ei și nici
nu au mai ieșit nicăieri din sat.
Pentru o pâine, un bătrân trebuie să meargă de jos vreo opt
kilometri dus-întors și să petreacă pe drum vreo jumătate
de zi. E peste puterile lor.
În situația acestor localități
sunt mai multe sate din țară. Potrivit datelor Biroului Național
de Statistică (BNS) în satele din
Republica Moldova, numai în
ultimii zece ani, numărul populației s-a micșorat anual în medie cu peste 3.000 de persoane,
ceea ce ar însemna dispariția, în
fiecare an, a câte două localități
de mărime medie.
Olga Gagauz, șefa Centrului
de Cercetări Demografice al Institutului Integrare Europeană
din cadrul Academiei de Științe
a Moldovei afirmă că depopularea satelor este generată de migrarea în căutarea unui loc de
muncă mai bine-plătit în orașe
sau în altă țară. „Deoarece in-

frastructura socio-economică a
satului este degradată, iar accesibilitatea la diferite servicii
sociale este redusă, aici nu sunt
locuri de muncă. Iată de ce Republica Moldova se confruntă
cu un exod în masă al tinerilor
de la sate, care se stabilesc cu
traiul în orașe”, afirmă Olga
Gagauz.
Potrivit datelor statistice ale
BNS din numărul oficial de 321
mii de moldoveni plecați peste
hotare, 72,5% dintre ei provin
din mediul rural. Șefa Centrului de Cercetări Demografice
al Institutului Integrare Europeană specifică că un alt factor
care duce la depopularea satelor este scăderea natalității, în
sate fiind cel mai scăzut indice
al sporului natural.
Datele BNS demonstrează
că vârsta fiecărei a șasea persoană din mediul rural este mai
mare de 60 de ani. Astfel, peste
câțiva ani Republica Moldova
riscă să piardă câteva zeci de
sate. Specialista în demografie
concluzionează că reducerea
populației rurale este inevitabilă în contextul procesului global de urbanizare, fiindcă urbanizarea este recunoscută de
ONU ca un indicator important
al dezvoltării socio-economice
a țării.
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Producerea răsadurilor
pentru culturile din seră
La început de an, legumicultorii care dețin spații protejate își reiau activitatea pentru pregătirea noilor cicluri de producție. Punctul de pornire îl constituie producerea răsadurilor, o lucrare de finețe din tehnologia
de cultură a legumelor
Debutul perioadei de producere a răsadurilor depinde
în mare măsură de momentul în care plantele urmează a
fi plantate. Vârsta minimă de plantare a răsadului este
de 40-45 zile de la răsărire și ajunge la 70-80 zile pentru
răsadurile în ghivece de dimensiuni mai mari.

Spațiul pentru
amplasarea
răsadniței
Temperaturile scăzute din
această perioadă impun producerea răsadurilor în spații
protejate (seră înmulțitor sau
răsadnițe încălzite). Soluția cea
mai ieftină, adoptată de mulți
dintre legumicultori, o constituie răsadnițele încălzite cu biocombustibil.
Pentru a evita orice neplăceri din cauza temperaturilor
foarte scăzute și a posibilelor
ninsori abundente, este recomandat ca în această perioadă
răsadnița să fie amplasată întrun solar, construit special sau
destinat producției.
Ca îngrășământ organic, recomand gunoiul de grajd proaspăt, foarte bun fiind cel de cabaline, urmat de cel de bovine,
care să conțină obligatoriu și
așternut.
Înainte de amplasarea răsadnițelor, spațiul se curăță
bine de resturile vegetale și se
dezinfectează cu insecticide și
fungicide. Gunoiul proaspăt
se așează în patul de răsadniță
într-un strat cu lățimea de 2,5
m și cu lungimea variabilă în
funcție de cantitatea de răsad
necesară, după care se tasează.

Grosimea stratului de îngrășământ organic va avea circa 5070 cm.
Pentru a evita pierderile de
căldură, patul răsadniței se împrejmuiește cu folie de polietilenă susținută de țăruși (chiar
și sub gunoi). Peste patul răsadniței se suprapune tocul
acesteia, confecționat dintr-o
scândură groasă de 3-4 cm.
Tocul răsadniței va avea înălțimea de 25-30 cm, lățimea de
1,5 m și lungime variabilă, astfel încât de o parte și de alta a
tocului să rămână liber 50 cm,
spațiu care se va umple cu gunoi proaspăt până la înălțimea
scândurii. Tocul răsadniței se
acoperă cu rame din sticlă sau
din polietilenă.

Protecție
fito-sanitară
Pentru a evita atacul de coropișniță, în gunoi se pot pune
momeli toxice. Recomand o
metodă ecologică și eficientă:

peste gunoiul din interiorul tocului se pune o plasă de țânțari
din sârmă (plasa din material
plastic nu este indicată, deoarece acționează ca un izolator
între gunoi și amestecul de pământ). Marginile plasei se ridică pe lângă toc (20 cm).

Substratul
nutritiv
Amestecul de pământ pentru semănat se poate cumpăra sau se poate produce acasă,
având următoarea compoziție:
mraniță, turbă, pământ de țelină sau de grădină și nisip.
Întrucât turba are un pH acid,
trebuie achiziționată turbă cu
pH-ul corectat.
Pământul de țelină rezultă
din decopertarea terenurilor
înțelenite pe o adâncime de 1520 cm, iar brazdele obținute se
păstrează timp de un an pentru
a se descompune.
Toate componentele se cern,
se amestecă și se dezinfectează
cu diferite produse (precum
Basamid granule, Vydate etc).
Amestecul de pământ se introduce în răsadniță atunci când
gunoiul începe să fermenteze și
când ramele sunt aburite. Grosimea amestecului de pământ
este cuprinsă între 5 și 15 cm, în
funcție de perioada de păstrare
a plantelor în răsadniță.
Apoi, amestecul de pământ
se udă bine, se tasează ușor și
se lasă până când temperatura
substratului ajunge la 18-20 °C,
după care se poate trece la semănat.
Orice fermier care-și produce singur răsadul trebuie să
aibă cel puțin un termometru în
solar (recomandat fiind termometrul care înregistrează cele

mai ridicate, respectiv cele mai
scăzute temperaturi).

Semănatul
răsadurilor
Mai întâi, substratul se udă și
se tasează ușor. Rândurile se trasează prin apăsare ușoară cu ajutorul unei stinghii din lemn (sau
riglă), cu grosimea de 0,5 cm și
cu lungimea aproape egală cu lățimea tocului răsadniței. Distanța între rânduri este de 5 cm.
Semănatul se face manual
sau cu diferite semănători. Pentru tomate, ardei, vinete etc. recomand semănatul cu ajutorul
unui băț cu vârful umed (bățul
de frigărui este ideal). Semințele se pun într-un recipient (de
exemplu, un capac de borcan)
cât mai distanțate, după care
cu vârful bățului se ia câte o
sămânță care se așază pe rând
la distanța de 0,5-1 cm una de
cealaltă.
În final, plantele vor avea o
bună răsărire și răsadurile vor
fi uniforme. Semințele se acoperă cu un strat de nisip fin de
1-1,5 cm, iar pentru salată și
țelină, de 0,5 cm. Folosirea nisipului prezintă unele avantaje: este un substrat steril liber
de boli, reducând mult riscul
bolilor care conduc la „căderea plăntuțelor”); nisipul păstrează mai bine umiditatea în
substrat și permite o mai bună
aderență a seminței cu solul.
După acoperirea cu nisip, se
udă cu apă călduță.
Repicatul și îngrijirea răsadurilor constituie un alt capitol
al tehnologiei de producere a
răsadurilor.
Mihai CĂRBUNAR,
Revista Ferma
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Olanda - unul dintre cele mai de succes
modele de agricultură
Agricultura olandeză este principala furnizoare la nivel mondial de produse horticole și un exportator
important de carne și de produse lactate.
Chiar dacă deține o suprafață
agricolă de doar 2,3 milioane hectare, Olanda reprezintă la ora actuală
unul dintre cele mai de succes modele de agricultură. Este practic al doilea exportator de produse agricole
din lume, după SUA.
Deoarece este o țară cu o mare
densitate a populației, aici nimeni nu
își permite să irosească pământul.
Agricultorii își fertilizează foarte
bine solul, folosesc mașini de ultimă
generație și reprezintă trei procente
din populația activă a țării. Majoritatea fermelor sunt de mici dimensiuni,
însă productivitatea este foarte ridicată. Mai mult de jumătate din exploatațiile agricole ocupă sub 20 hectare.

Campioni la producția
de lapte
Creșterea vacilor pentru producția
de lapte este una dintre principalele
îndeletniciri ale fermierilor olandezi.
Combinația dintre câmpie și clima plăcută și umedă este ideală pentru acest
tip de agricultură. Olanda înregistrează
cea mai mare producție de lapte pe cap
de bovină din lume. Industria de prelucrare a laptelui se află la un nivel tehonlogic foarte ridicat. Piața lactatelor este

auto-suficientă și cele mai multe produse derivate din lapte sunt exportate.
Pe lângă vaci, olandezii se ocupă și cu
creșterea păsărilor, în special a puilor de
găină și rațelor, a tineretului de ovine, a
porcilor și curcanilor. Totodată, Olanda
este cea mai mare exportatoare de ouă
pe piața mondială.
Un rol important în rândul resurselor
naturale ale micului regat îl ocupă bancurile sezoniere de heringi din Atlantic.
Peștele proaspăt și midiile se exportă în
cantități mari, aducând venituri importante.

...și la exportul mondial
de ceapă verde
Astfel, dacă în 2006, 15% din volumul exportului mondial de ceapă verde
provenea din Olanda, în 2010 acesta a
crescut la 22%. Numai anul trecut, exportul olandez a crescut cu un sfert față
de 2009, ajungând la 1,4 milioane tone
de ceapă verde. În aceste condiții, Olanda a redevenit, după doi ani, cel mai
mare exportator de ceapă din lume.
La nivel mondial, în 2010 au fost exportate 6,9 milioane tone ceapă verde
(inclusiv de tranzit), cu 6% mai mult
față de 2009. În condițiile anului trecut,
valoarea exporturilor de ceapă verde
provenită din Olanda a crescut cu 63%,
ajungând la un nivel record de 479 milioane euro. Olanda exportă ceapă verde
în peste 110 țări. În acest an, prețul la
ceapa verde, mai ales în prima parte a
anului, a fost mult mai mic.

Teren fertil
Sistemul național de irigații și canalizare a favorizat fertilitatea deosebită a solurilor în Olanda. Pe de altă
parte, folosirea extensivă a chimicalelor a condus la o presiune ecologică și
la regularizări ale acestei politici, pen-

tru a reduce amprenta negativă asupra mediului. Pe de o parte de teama
poluării și pe de altă parte din motive
de sănătate, consumul de produse bio
a crescut în ultimii ani.
În principal se cultivă cereale, cartofi
și sfeclă de zahăr. Olanda este cel mai
mare furnizor de cartofi și produse derivate acestora pe piața europeană.
O parte deosebit de importantă a
sectorului agricol olandez o ocupă legumicultura și horticultura. Culturile de
flori, în special lalele, sunt apreciate în
întreaga lume.

Expansiunea fermelor
ecologice
Guvernul olandez, prin măsurile legislative pe care le-a promovat în ultimii
ani, stimulează dezvoltarea practicilor ecologice în agricultură. În prezent,
aproximativ 10 procente din bugetul
ministerului agriculturii alocate pentru
cercetare revin acestui sector. Pentru a
permite producătorilor de produse ecologice să concureze cu agricultura tradițională, autoritățile au semnat convenții
cu reprezentanții companiilor de retail,
scopul fiind creșterea consumului de
produse ecologice cu 10 procente pe an.
Potrivit datelor oficiale, în 2010
existau în Olanda peste 1.400 de ferme
certificate ca fiind unități de producție
în agricultura ecologică, ocupând aproximativ 50.000 ha, ceea ce reprezintă
2,6% din întreaga suprafață agricolă a
țării. Două treimi din aceasta este acoperită de pășuni permanente. Mai mult
de 10 la sută din suprafață este utilizată
pentru a cultiva fructe, legume, cartofi și
alte 10 procente pentru cereale.
Suprafețe mai mici sunt utilizate
pentru furaje și alte culturi, iar aproape 740 ha sunt arii protejate. Suprafața
medie a unei exploatații ecologice este
de 36,2 ha, cu 40 la sută mai mare decât
cea a unei ferme tradiționale. Mai mult
de jumătate din producția ecologică de
fructe, legume, carne de vită și de pasăre, lactate și ouă este exportată, în special, pe piețele din Europa.
Consumatorii olandezi au cheltuit
anul trecut 583 mil. euro pe produsele
ecologice, o cotă de 2% din piața agro-alimentară. Supermarket-urile au generat
creșteri de peste 11% pe acest segment, cu
vânzări totale de 257 mil. euro. Vânzările
în magazinele de specialitate au crescut
cu aproape 9%, la 235 de mil. euro.

Producția de flori
Olanda, cel mai mare exportator mondial de flori, a vândut anul trecut pe piețele externe 3,6 miliarde bulbi de flori, în
valoare totală de 313 miliarde euro. SUA
a rămas cea mai mare piață individuală
pentru florile olandeze, iar aproximativ
60% din exporturi au fost destinate Europei. În 2010, circa 23.200 ha au fost

rezervate pentru cultivarea florilor, fiind
înregistrați 1.700 cultivatori. Suprafața
medie a unei exploatații specializate în
cultivarea florilor a fost de 14 ha.

Pro reformă
Autoritățile olandeze se opun vehement plafonării plăților către marii fermieri. Olanda recunoaște rolul agriculturii UE pe piețele globale și consideră
că este importantă o monitorizare atentă a impactului schimbărilor de politică
agricolă comună asupra piețelor terțe,
pe care Comisia ar trebui să o includă în
Analiza de Impact privind viitorul PAC.

Regatul Țărilor de Jos,
în cifre

• Teren agricol: 2,3 mil. ha (cca.
55,4% din suprafața totală a țării)
• Teren arabil: 0,9 mil. ha (cca.
39% din totalul terenului agricol)
• Păduri: 0,37 mil. ha
• Pășuni: 1,1 mil. ha
• Populația: 16,5 milioane locuitori
• Membru fondator al UE

Sprijin de 460 euro/ha
Fermierii olandezi beneficiază, în
medie, de o subvenție de 460 euro/hectar. În 2010, plățile de sprijin în cadrul
PAC au totalizat aproape 1,27 miliarde
euro, din care aproximativ 823 milioane au constituit plăți directe (64,9%), 73
milioane au fost alocate prin programul
de dezvoltare rurală (5,8%) și circa 372
milioane euro, pentru stimularea exporturilor (29,3%).

Valoarea producției
Conform rapoartelor oficiale, valoarea totală a producției agricole obținută
în 2010 a fost evaluată la 21,711 miliarde
euro, ceea ce reprezintă 6,7 la sută din
totalul înregistrat pe teritoriul Uniunii
Europene. Sectorul vegetal a contribuit
cu aproximativ 56,6 la sută, dintre care
39,5% a însemnat valoarea producției
de legume și produse horticole. Valoarea economică a sectorului zootehnic
a reprezentat 43,4 procente din totalul
producției agricole.
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OFERTE
Descriere produNume produs
sului

Cantitate

Regiune

PRODUSE CEREALIERE
Grâu

Comercializez grâu
alimentar 22% glu- 250 tone
ten, 95% IDC

Ungheni, s. Todireşti, Telefon: (236)
49522, 069104074

Pepiniere
viticole şi pomicole

Vând puieţi de păr

2000 bucăţi

Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon:
(235) 55415

Pepiniere
viticole şi pomicole

Vând puieţi de gutui 1000 bucăţi

Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon:
(235) 55415

Pepiniere
viticole şi pomicole

Vând puieţi de vişin 2000 bucăţi

Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon:
(235) 55415

Pepiniere
viticole şi pomicole

Comercializez puieţi
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon:
1000 bucăţi
de mar Florina
(235) 55415

Grâu

Comercializăm grâu
6 tone
alimentar

Edineţ, Telefon mobil: 069415925

Grâu

Grâu alimentar 23
gluten, 90 IDC

200 tone

Ungheni, str. Naţională,17, Telefon:
(236) 23808, (236) 23051, Telefon
mobil: 069139292, Email: mdsperanta@mail.ru

Porumb

Comercializez
porumb din roada
anului 2012

25 tone

Nisporeni, s. Boldureşti, Telefon: (264) 64460, Telefon mobil:
068299130

Porumb

Comercializăm porumb boabe

20 tone

Drochia, s. Popeşti, Telefon: (252)
79765, Telefon mobil: 069897955,
Email: gusacinschis@mail.md

Porumb

Se vinde porumb
pentru furaj

300 tone

Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil:
69339397

Floarea-soarelui

Comercializez
floarea soarelui de
calitate bună

100 tone

Nisporeni, s. Boldureşti, Telefon: (264) 64460, Telefon mobil:
068299130

Floarea-soarelui

Vând floarea soare5 tone
lui pentru ulei

Hânceşti, s. Căţeleni, Telefon: (269)
23408, Telefon mobil: 068083841

Echipamente
agricole

Vindem tractor MTZ
1 unitate
80 în stare bună

Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon: (246)
43215, Telefon mobil: 067130526

Floarea-soarelui

Comercializăm floarea soarelui pentru
8 tone
ulei, depozitul producătorului

Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon: (246)
43423, Telefon mobil: 067183504

Echipamente
agricole

Vindem greblătoare 1 unitate

Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon: (246)
43215, Telefon mobil: 067130526

Echipamente
agricole

Vând cositoare cu
discuri

Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon: (246)
43215, Telefon mobil: 067130526

Floarea-soarelui

Comercializăm floarea soarelui pentru
3 tone
ulei, depozitul producătorului

Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon:
(246) 43235

Floarea-soarelui

Floarea soarelui
pentru ulei

Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269)
23408, Telefon mobil: 068083841

6 tone

NUTREŢURI

Fan şi senaj

Comercializăm fin
din amestec de lu500 bucăţi
cernă cu ovăs după
prima coasă

Ocniţa, s. Dinjeni, Telefon: (246)
24384, Telefon mobil: 067119590

Orz

Comercializăm orz
pentru furaj

15 tone

Ocniţa, s. Dinjeni, Telefon: (246)
24384, Telefon mobil: 067119590

1000 bucăţi

Ocniţa, s.Dinjeni, Telefon: (246)
24384, Telefon mobil: 067119590

Nutreţuri gro- Comercializăm basiere
loţi de paie de orz

ECHIPAMENTE AGRICOLE

1 unitate
ALTELE

Vând ulei vegetal
(din floarea soarelui)

Ulei

Făleşti, s. Horeşti, Telefon: (259)
77174, (259) 77012, Telefon mobil:
079850249

4 tone

LEGUME
Varză

Varză de Pechin

10 tone

Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: (236)
73253, Email: vladislav_glodeanu@
mail.ru

Ceapă

Vând ceapă, soiul
Halcedon

5 tone

Hînceşti, Telefon mobil:
069773736, 069053941

Ceapă

Vând ceapă de
fracţie mică, soiul
Halcedon

5 tone

Hînceşti, Telefon mobil:
069773736, 069053941

Ceapă

Vând ceapă, soi
olandez

5 tone

Nisporeni, str. Ion Creanga 73, Telefon: (264) 24432

FRUCTE
Mere

Vindem mere, soiul
Idared, calitate su- 40 tone
perioară

Briceni, s. Colicăuţi, Telefon: (246)
24384, Telefon mobil: 069670474

Mere

Mere, soiuri, Idared,
Banan de iarnă,
5 tone
Jonatan

Nisporeni, str. Nirnova, 10, Telefon: (264) 24501, Telefon mobil:
(795)25358, Email: ncaragia@rambler.ru

Comercializez prune uscate

Ungheni, str. Ion Neculce, 26, Telefon: (236) 34036, (236) 34010, Telefon mobil: 079519279,079532431,
Fax: (236) 34197, Email: plumcom@
hotbox.ru

Prune

10 tone

MATERIAL SĂDITOR
Material săditor

Comercializez butaşi de viţă de vie.
Soiuri: Riton, Lidia,
Cuderca

Basarabeasca, s. Sadaclia,
1500 bucăţi Tel.: 0297 57 364, Tel. mobil.
069028599

Pepiniere
viticole şi pomicole

Vând puieţi de cais

2000 bucăţi

Pepiniere
viticole si pomicole

Comercializez puieţi
Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon:
1500 bucăţi
de piersic
(235) 55415

Orhei, s. Jora de Mijloc, Telefon:
(235) 55415

CERERI
Nume produs

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

Bovine

Cumpăr viţei cu vârsta
nelimitat
până la o lună

Edineţ, s. Gordineşti, Telefon mobil: 069622037

Echipamente
agricole

Cumpăr combină de
tăiat silos din porumb 1 unitate
KPI 2,4

Edineţ, Telefon: (246) 24384, Telefon mobil: 069761364

Bovine

Cumpăr junci sau vaci
de lapte, de rase per- 6 unităţi
formante

Edineţ, Telefon: (246) 24384, Telefon mobil: 069761364

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

Vând seminţe de lucernă de
import din Italia, ambalate
în saci a câte 25kg.
Seminţe de floarea soarelui
Performer F1.
Seminţe de legume.
Creștem răsad de legume
și tutun la comandă.

AVEM GRIJĂ DE TOŢI, APRECIEM PE FIECARE


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

Abordarea individuală
a clienţilor
 Asistenţă în agronomie
 Politică flexibilă de preţuri


ANGAJĂM MANAGERI AGRONOMI.
INVITĂM SPRE COLABORARE COMPANII DE DISTRIBUŢIE

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

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

SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

ŞI VEŢI PRIMI:
 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 profitabile argumentate economic.
Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

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

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM

pot fi perfectate în toate oficiile poştale. Index de abonare: PM 21948

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

