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Până în anul 2020, volumul produ-
selor agricole obținute în Moldova va 
crește de aproape 1,5 ori.

Șeful Direcției Politici de Producție 
și Reglementări de Calitate ale Produ-
selor Vegetale a ministerului de resort, 
Mihail Suvac, a relatat că potrivit pre-
viziunilor, volumul de fructe va crește 
de la 422 mii tone în anul 2012 până la 
695 mii t.

„Totodată ariile livezilor se vor re-
duce de la 92 mii ha la 60 mii ha, în 
timp ce recolta la hectar va crește de la 
4,6 t la 11,5 t. Livezile vechi vor fi  de-
frișate, în locul lor vor fi  plantate altele 
noi. Acestea sunt obiectivele trasate în 
Strategia de dezvoltare a pomiculturii 
pe anii 2013-2020, elaborată de Mi-
nisterul Agriculturii și propusă pentru 
dezbateri”, a precizat specialistul.

Suvac a spus că acești indicatori nu 

sunt un scop în sine, iar unul dintre 
obiectivele majore este creșterea com-
petitivității fructelor autohtone, care 
reprezintă principalul articol al expor-
turilor moldovenești; ajustarea acesto-
ra la standardele moderne de calitate și 
siguranță alimentară.

Pentru atingerea acestui scop, pro-
gramul prevede un pachet întreg de 
măsuri. Se presupune că până în anul 
2020 volumul de subvenționare a po-
miculturii va crește comparativ cu anul 
2012 de la 109 mil. lei până la 130 mil. 
lei. Cel mai mult vor spori compensați-
ile pentru investițiile în infrastructura 
post-recoltare.

Ministerul de resort intenționează să 
inițieze o serie de modifi cări la legislația 
în vigoare în vederea creării unor con-
diții favorabile pentru agricultori. Între 
acestea se numără simplifi carea înre-

gistrării soiurilor noi de fructe prin in-
cluderea automată în registrul de soiuri 
autohton a soiurilor care se regăsesc în 
catalogul Uniunii Europene, cu monito-
rizarea post-înregistrare ulterioară.

În mod similar urmează să fi e sim-
plifi cată procedura de înregistrare a 
mijloacelor fi tosanitare și a îngrășă-
mintelor. Programul prevede anularea 
taxelor vamale la cartonul pentru am-
balarea produselor pomicole proaspe-
te, precum și la panourile din poliure-
tan utilizate în sistemele frigorifi ce.

În anul 2011, venitul din exporturile 
de produse pomicole crescute și pro-
cesate în R. Moldova a constituit 13% 
din totalul exporturilor ($282.5 mil.). 
Sectorul reprezintă principala sursă de 
venit pentru 323 mii de persoane (28% 
din numărul total al populației țării, 
ocupate în agricultură).

 Până în anul 2020, Moldova 
va produce 695 mii tone de fructe 

 REGULAMENT 
privind modul 
de repartizare 

a mijloacelor fondului 
de subvenţionare 

a producătorilor agricoli
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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     28.02.2013

A crescut prețul ouălor 

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  -  -  - 45,00 45,00 45,00 40,00 45,00 43,00 45,00 45,00 45,00  -  -  - 
Cartofi 3,40 6,00 3,80 2,80 6,00 4,00 3,00 6,00 4,00 4,50 6,00 5,00 3,30 3,80 3,50
Castraveţi  -  -   - - - - 27,00 32,00 28,00 35,00 38,00 35,00  -  -  - 
Ceapă galbenă 3,50 3,80 3,50 3,00 5,00 4,00 3,00 4,00 3,50 4,50 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 45,00 60,00 45,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - -  -  -  - - - - 30,00 30,00 30,00
Ciuperci Shampinion  -  -  - - - - 30,00 32,00 30,00 38,00 40,00 40,00  -  -  - 
Dovlecei  -  -  - - - - 27,00 30,00 28,00 - - -  -  -  - 
Morcov 6,00 6,00 6,00 4,00 5,50 4,50 4,00 6,00 5,00 6,00 8,00 7,00 4,50 5,00 5,00
Pătrunjel  -  -   - - - - 45,00 45,00 45,00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -   - - - - 14,00 14,00 14,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră 3,00 4,00 3,50 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 5,00  -  -  - 
Roşii de seră  -  -  - - - - 23,00 32,00 25,00 30,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00
Sfeclă de masă 2,00 4,00 3,50 3,50 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 7,00 7,00 4,50 5,00 5,00
Usturoi  -  -  - 27,00 30,00 27,00 25,00 30,00 28,00 25,00 35,00 35,00  -  -  - 
Varză 1,50 2,00 1,70 1,20 2,00 1,50 2,00 3,00 2,80 3,50 5,00 4,00 2,00 2,00 2,00
Varză conopidă  -  -   - - - - 25,00 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -   - - - - 8,00 10,00 9,00 12,00 15,00 12,00  -  -  - 
Varză roşie  -  -   - 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -  -  - - - 28,00 30,00 30,00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - - - - 17,00 18,00 18,00  -  -  - 18,00 18,00 18,00
Grepfrut  -  -   - - - - 18,00 19,00 19,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - - - - 19,00 20,00 20,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Mandarine  -  -  - 13,00 14,00 13,00 16,00 20,00 19,00 - - - 17,00 17,00 17,00
Mere 2,00 4,00 3,50 3,50 5,00 4,00 3,50 6,00 5,00 3,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00
Mere Golden 2,00 4,00 3,50 4,00 6,00 5,00 3,50 6,00 6,00 4,00 8,00 7,00 5,00 5,00 5,00
Mere Idared 2,00 4,00 3,00 4,50 6,00 5,00 3,00 6,00 5,00 5,00 7,00 7,00 4,00 4,00 4,00
Mere Richard 4,00 4,00 4,00 5,00 6,00 5,00  -  -  - 6,00 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00
Miez de nucă 30,00 95,00 80,00 - - -  -  -   - 65,00 75,00 70,00 45,00 50,00 45,00
Pere  -  -   - - - - 45,00 45,00 45,00 - - -  -  -  - 
Portocale  -  -   - 14,00 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00 - - - 17,00 17,00 17,00
Prune uscate  -  -   - - - -  -  -  - 25,00 35,00 30,00  -  -  - 
Struguri albi de masă  -  -  - 11,00 13,00 12,00 7,00 10,00 10,00 8,00 10,00 10,00  -  -  - 
Struguri de masă Moldova  -  -   - 14,00 16,00 16,00 16,00 20,00 20,00 - - -  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -   - - - - 16,00 20,00 16,00 - - -  -  -  - 

„Informația potrivit căreia 
ouăle de origine autohtonă s-au 
scumpit cu 30%, nu corespun-
de realității”, a declarat direc-
torul ÎS Avicola, președintele 
Uniunii Avicultorilor RM Ion 
Bîzgu, prețurile au revenit la 
nivelul atestat la începutul anu-
lui, după ce au diminuat în re-
zultatul suprasaturării pieței”.

Potrivit lui Bîzgu, stabiliza-
rea prețurilor s-a produs după 
ce a fost reluat exportul și pro-
ducătorii locali de ouă au livrat 
peste hotare circa 1,5 mil. de 
ouă. Astăzi prețul pentru 10 
ouă de la producător este de 
10 lei, în rețeaua comerțului cu 
amănuntul - 12 lei. În ianuarie-

februarie costul ouălor de la 
producător constituia deja 7 lei. 

În pofi da faptului că prețul 
de cost al ouălor moldovenești 
este astăzi mai mare de 10 lei, 
producătorii încearcă să menți-
nă prețurile la acest nivel. Ana-
logică este și situația cu carnea 
de pasăre care este eliberată de 
la producător la un preț de 32 
de lei / kg. 

„Scopul nostru este să ne 
menținem până la noua recol-
tă de cereale din primul grup, 
chiar dacă va trebuie să lucrăm 
în pierdere. Când toamna pre-
țurile la nutrețuri vor descreș-
te, noi contăm să compensăm 
pierderile din contul reducerii 

Producătorii au vândut în 
2012 către întreprinderile agri-
cole produse la prețuri medii mai 
mari cu 17,7% comparativ cu anul 
2011, arată datele Biroului Națio-
nal de Statistică (BNS).

Potrivit informațiilor prezen-
tate de BNS, produsele vegetale 
au fost realizate la un preț mediu 
mai mare cu 19,1%, iar cele anima-
liere – cu 13,1% mai mare decât în 
2011. Cele mai accentuate creșteri 
ale prețurilor la produsele agri-
cole au fost înregistrate în anul 
precedent comparativ cu 2011 la 
fl oarea – soarelui (+38,6%), cul-
turile cerealiere și leguminoase 
(+21,4%) dintre care prețul grâu-
lui a crescut cu 23,7%, iar al po-

rumbului – cu 20,8%.
În același timp, s-au majo-

rat prețurile la struguri cu peste 
32%, iar vitele și păsările în masă 
vie au înregistrat prețuri mai 
mari cu 13,3% dintre care porci-
nele au fost vândute mai scump 
cu 20,2%, păsările – cu 9,1%, bo-
vinele – cu 7,6% comparativ cu 
anul 2011. Datele statistice mai 
arată că în perioada respectivă au 
crescut prețurile la ouă cu 14,3%, 
iar la lapte cu 4,8%.

Pe de altă parte, s-au micșorat 
prețurile de vânzare ale fructelor 
și pomușoarelor cu 13,3%, dintre 
care ale fructelor sămânțoase – 
cu 15,1%, iar ale fructelor sâmbu-
roase – cu 6,2%.

cheltuielilor. Avicultorii mol-
doveni lucrează, dar nu de dra-
gul profi tului care nu există, 
dar pentru supraviețui pe pia-
ță, inundată de fl uxul de carne 
de import mai ieftină”, a spus 
Bîzgu.

Pentru a se menține pe piață 
până la recolta nouă, avicultorii 
insistă să fi e scutiți de TVA de 
20 % cel puțin un lot de 100 mii 
tone de nutrețuri importate. 

„INFOTAG” precizează: Si-
tuația complicată în domeniul 
avicol a fost determinată de 
secetă și creșterea prețurilor 
la nutrețuri de la 3,50 până la 
4,50 lei pentru kilogram și de-
fi citul acestora pe piața internă. 
Media recoltei la hectar la cere-
ale și la leguminoase s-a redus 
cu 51,1%.

BNS: Seceta a majorat 
prețurile cu 18%
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Visaţi, visele 
sunt încă 
gratis!

În cutia sufl etului am niște 
vise. Uneori o mai deschid, dar nu 
prea des, căci mă tem să le irosesc 
în zadar. Le păstrez pentru anii 
în care vor avea șanse reale să se 
îndeplinească. Visez ca într-o zi să 
nu mai întâlnesc fețe triste în stra-
dă, să nu măi văd copii cerșind la 
colț de drum, să nu mai fi e atâta 
sărăcie într-o țară cu atâția oa-
meni bogați sufl etește. 

Am învățat că poți pierde orice 
în viață, visele însă nu ți le poate 
lua nimeni. Continui să visez, așa 
și timpul parcă îmi mai dă câte un 
pic de răgaz. Apoi după anotim-
puri, ani, visele se cer împlinite, 
iar eu le promit în gând că voi re-
veni la ele mâine sau săptămâna 
viitoare. 

Altfel, nu se poate. Altfel aș 
deveni prea săracă și pesimistă. 
În alt mod, mi-ași pierde total-
mente încrederea că mâine va 
fi  soare, că viața merge înainte, 
chiar dacă uneori aș face orice ca 
ea să se oprească. Visele din cutie 
îmi dau forțe să cred că într-o zi 
pe strada țării mele va ieși soarele, 
un soare care va topi orice umbră 
de neîncredere. Și tot așa, în fi eca-
re zi îmi pregătesc visele de zbor, 
iar circumstanțele îmi pun câte 
o pânză pe ochi ca visele mele să 
capete culoarea roză, să devină și 
mai frumoase în timp. Aștept cu 
nerăbdare ziua în care voi elibera 
visele din cutie...

Visați, visele sunt încă gratis!
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Mai mult de 100 de legumicultori, 
membri ai AGROinform, au fost 
instruiți de un expert italian

INSTRUIRI

Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform a fost selectată 
și în anul curent în calitate de prestator de servicii în cadrul proiectelor IFAD 

În luna februarie 
Federația AGROinform  a 
fost selectată pentru a pre-
sta servicii de logistică pen-
tru organizarea seminarelor 
în domeniul tehnologiilor 
moderne de producere a le-
gumelor în spații proteja-
te. În scopul promovării 
tehnologiilor moderne 
de producere a legume-
lor în afara sezonului 
și substituirea parțială 
a importului de legume 
UCIP-IFAD, a angajat un 
expert internațional, care a 
instruit producătorii de le-

gume în sere despre tehno-
logiile moderne de produ-
cere a legumelor în spații 
protejate, a prezentat pro-
iecte de construcții de sere 
eficiente pentru condițiile 
Republicii Moldova, linii 
tehnologice de producere a 
verdețurilor, etc. 

Astfel la fi nele lunii februa-
rie în raioanele Hîncești, Dro-
chia, Nisporeni și Ungheni au 
fost desfășurate seminare de 
instruire, pentru producăto-

rii de legume, la subiectele: 
“Construcția serelor” și. “Teh-
nologii performante la pro-
ducerea legumelor în cîmp 
protejat”. Seminarele a fost 
preyentate de reprezentan-
tul companiei Idromeccanica 
Lucchini in Republica Mol-
dova, Cesare Ghizzi. Cesare 
Ghizzi a prezentat experiența 
fermierilor din Italia în pro-
ducerea legumelor în sere.

El a menționat că este re-
prezentantul unei companii 
lider in productia de sere aco-
perite cu material plastic și a 
prezentat un șir de modelele 

de sere tunel, sere cu perete 
vertical, sere cu arcade multi-
ple. Prezentările au prezentat 
un interes deosebit pentru le-
gumicultori moldoveni. 

Producătorii de legume 
din Republica Moldova au 
recunoscut că mai au mult de 
lucru pentru a obține 55 kg de 
roșii pe un metru patrat, așa 
cum obțin producătorii din 
Italia. De asemenea, legumi-
cultorii au fost curioși să afl e 
metodele de încălzire a se-
relor, aceasta fi ind de fapt o 
problemă pentru producătorii 
din Republica Moldova care 
nu reușesc să producă legume 

în sezonul rece al anului, din 
cauza costurilor ridicate pen-
tru încălzire a serelor.

Participanții la seminare 
au menționat despre dorința 
de spori veniturile prin pro-
ducere calitativă și cantitati-
vă, în acest sens ei recunosc 
că veniturile obținute de pe 
o suprafață de 10 ari de seră, 
depășesc veniturile care pot fi  
obținute de pe un hectar plan-
tat cu legume în câmp deschis. 
Pentru viitor, producătorii de 
legume doresc să își moder-
nizeze serele după modelele 
prezentate de expertul italian. 

Programele IFAD au 
drept scop reducerea 
sărăciei în mediul ru-
ral, prin crearea con-
dițiilor favorabile la 
generarea veniturilor 
populației, prin acces 
sporit la piețe și cre-
area locurilor noi de 
muncă. De menționat 
faptul că AGROinform 
are o istorie reușită de 
colaborare cu IFAD, 
fi ind acreditată pentru 
al patrulea an conse-
cutiv la prestarea ser-
viciilor.
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PRODUSE ECOLOGICE

În timp ce în Europa produsele ecolo-
gice sunt tot mai căutate, în Moldova pu-
țini au curajul să lanseze astfel de afaceri. 
Responsabili de la Ministerul Agricultu-
rii spun că încearcă să promoveze cum 
pot produsele ecologice.

Singurul magazin specializat pe pro-
duse bio din țară s-a deschis acum două 
luni. „Cumpără de toate, suplimente ali-
mentare. Mai ales oamenii care călăto-
resc peste hotarele țării știu foarte bine 
aceste produse și cumpără atât produse 
alimentare, cât și suplimente, și cosme-
tice la fel”, a menționat Marcela Badia, 
directorul magazinului. 

Mulți moldoveni spun că au auzit des-
pre produsele ecologice, dar nu prea au 
încredere în calitatea lor. Oamenii spun 
că ar dori să le cumpere, dar nu sunt si-
guri că ar fi  cu adevărat ecologice.

Totodată, medicii afi rmă că puține 
dintre produsele prezente pe piață pot fi  
numite ecologice.

„În Republica Moldova mănâncă bio 
cei care cultivă în casă și nu folosesc aditi-
ve. Referitor la fructe și legume, mănâncă 
bio cei care cresc în grădina proprie și nu 
folosesc substanțe toxice, îngrășăminte 
sau substanțe, pentru a nimici pesticide”, 
a remarcat Angela Peltec, medic gastro-
intestinolog.

Reprezentanții Ministerului Agricul-
turii recunosc faptul că Moldova este co-
dașă la acest capitol. 

„Am întreprins mai multe activități 
privind deschiderea locurilor special 
amenajate în supermarkete, unde se vând 
produsele vegetale certifi cate ecologic. Și 
anul acesta continuăm să organizăm o 
piață-expoziție de produse tradiționale 
și ecologice”, a comunicat Iurie Senic, șef 
direcție Ministerul Agriculturii.

Soții Nadejda și Victor Badan din 
Orhei și-au întemeiat o gospodărie 
țărănească și dispun, la ora actuală, de 
90 de hectare de teren agricol, pe o bună 
parte din care practică agricultura ecolo-
gică. Nadejda Badan afi rmă că, deocam-
dată, gospodăria țărănească se afl ă la 

Avem sau nu produse ecologice 
pe piață? pe piață? 

faza de investiții. Anul trecut, au strâns 
prima recoltă de prune. Livada de nuc 
încă nu dă rod. „Dacă vom avea prune, o 
să avem cu ce ne mișca înainte. Vrem să 
facem o uscătorie de prune. Acum avem 
două tone de prune uscate în aer fi erbin-
te, fără fum, ecologice, dar nimeni nu ne 
dă prețul echivalent producției ecologice. 
Se știe doar că la noi cumpărătorul încă 
nu e deprins cu produsele ecologice, de 
bună calitate, care costă mai scump, dar 
care sunt sănătoase, libere de boli și dău-
nători, lipsite de reziduuri nocive, cu un 
conținut echilibrat de substanțe radioac-
tive și minerale și care, în același timp, 
contribuie la conservarea biodiversității”, 
a spus producătoarea. 

Vasile Cireș din Fălești s-a speciali-
zat în ultimii ani în producția ecologică. 
După ce a văzut că în străinătate alimen-
tele organice sunt la mare căutare, a ho-
tărât să vândă produse lactate bio și în 

Moldova. „Am fost în Olanda, acolo oa-
menii vor să fi e sănătoși și caută cu mare 
interes produsele fără chimicale», poves-
tește bărbatul. Astăzi, după ce a crescut 
vite mari cornute după rigorile europene, 
lactatele comercializate de el se epuizea-
ză chiar de la primele ore ale dimineții. 
„Am clienți fi deli care vin la punctele de 
vânzare din Chișinău și Bălți», afi rmă el. 
Amatorii de produse ecologice pot găsi 
brânză, cașcaval și lapte fabricate în Re-
publica Moldova, conform regulilor UE. 
Omul de afaceri spune însă că produsele 
bio făcute în Moldova sunt solicitate doar 
de cei care știu ce înseamnă să mănânci 
un aliment sănătos, iar deocamdată este 
nevoit să le vândă mai ieftin pentru a-și 
promova produsul. „Prețurile sunt mini-
me, uneori chiar mai mici decât la cele-
late produse de pe piață. În Olanda ali-
mentele ecologice sunt mult mai scumpe, 
însă la noi oamenii sunt mai săraci și mai 
puțin informați», spune Vasile, care și-ar 
dori să aibă posibilitatea să exporte ali-
mentele peste hotare. 

Și ministrul Agriculturii, Vasile Bu-
macov, susține că moldovenii caută pro-
duse naturale, dar vor ca acestea să fi e 
ieftine. „Noi nu avem consumatori de ali-
mente ecologice. Uneori, deși sunt scum-
pe, acestea mai au și câte un vierme, iar 
asta e și dovada că sunt fără chimicale. 
Dar oamenii nu înțeleg și le aleg pe cele 
mai ieftine și, poate, mai arătoase”, de-
clară ministrul. 

În Moldova există 162 de agenți eco-
nomici care pot vinde produse ecologice, 
doar 42 dintre aceștia ajung să exporte 
în Uniunea Europeană. „Astăzi, agenții 
economici de la noi pot vinde pe piața 
unică doar patru culturi de bază: grâul, 
porumbul, fl oarea soarelui și soia”, de-
clară Iurie Senic, șeful Serviciului pro-
ducție ecologică și produse de origine din 
cadrul Ministerului Agriculturii. Restul 
alimentelor rămân pe rafturile magazi-

nelor din țară. „Avem cinci-șapte ani de 
când ne ocupăm cu produsele bio. Țări 
precum Danemarca, Germania sau Italia 
practică agricultura ecologică de 60-70 
de ani. Pentru a putea exporta produsele 
de origine animală tebuie să promovăm 
folosirea furajelor naturale”, mai spune 
Iurie Senic. 

Odată ajunși peste hotare, agriculto-
rii moldoveni spun că produsele noastre 
ecologice sunt la mare căutare, iar pro-
fi tul poate crește și cu 20%. Constantin 
Putregai din Cantemir exportă grâu și 
fl oarea soarelui. „Merită să te ocupi cu 
agricultura ecologică. Nu dăm bani pe 
chimicale, iar prețul fi nal poate fi  mai 
mare cu 20% față de cel obișnuit. E ade-
vărat că avem multe restricții și trebuie 
să obținem un certifi cat special recunos-
cut de UE», explică agricultorul. 

În țară sunt autorizate și acreditate 
patru instituții care pot oferi certificate 
conform rigorilor UE. Printre acestea 
sunt și filialele unor companii străine 
ce atestă calitatea ecologică a solului, 
dar și a produselor finale cu care pro-
ducătorii vor să ajungă peste hotare. 
Majoritatea importatorilor străini însă 
preferă să verifice calitatea produselor 
moldovenești în laboratoarele proprii. 
„Laboratoarele din Moldova nu sunt 
credibile. De exemplu, pentru a depista 
rezidurile de preparate chimice în pro-
dus se face analiza multireziduală. La 
noi nu există niciun astfel de laborator. 
Suntem nevoiți să apelăm la mai multe 
instituții, așa că le trimitem în Italia”, 
susține Nicolae Nicolaescu, inspector 
în cadrul filialei companiei Ecogruppo 
Italia-M. „Un certificat elaborat de un 
laborator din Peninsulă are 15 pagini, 
iar pe fiecare sunt peste 40 de compo-
nenți chimici. La noi certificatele sunt 
de o foaie. Plus că în unele laboratoare 
tehnica este foarte veche”, adaugă spe-
cialistul. 
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ACTUALITATE

Agenții economici din Mol-
dova nu au valorifi cat în anul 
2012 cotele la livrările scutite 
de taxe către UE, acordate re-
publicii în cadrul preferințelor 
comerciale autonome (PCA).

Potrivit Agenției „Infotag” 
cu trimitere la raportul Mi-
nisterului Economiei, cea mai 
problematică situație ține de 
livrările de grâu, furnizate într-
o cantitate de numai 25,8 mii 
tone sau 51,66% din cota dis-
tribuită. Principalele direcții de 
livrare sunt România, Marea 
Britanie și Italia.

La zahăr, cota de export a 
fost realizată în proporție de 
82,58% (28 mii de tone). Prin-
cipalii destinatari au fost Ro-
mânia, Belgia și Polonia.

Vinifi catorii moldoveni au 

reușit să livreze în anul 2012 în 
Uniunea Europeană 1,6 mil. de-
calitri de vin (90%). Majorita-
tea livrărilor au avut puncte de 
destinație în Republica Cehă, 
Germania, România, Lituania, 
Polonia, Slovacia.

Timp de numai un an au fost 
eliberate circa 1,3 mii de auto-
rizații pentru exportul vinului, 
zahărului, grâului, porumbului 
și orzului. Ministerul Econo-
miei explică nivelul redus de 
utilizare a cotelor tarifare la 
exportul cerealelor prin prețu-
rile reduse la aceste mărfuri pe 
piețele mondiale, precum și re-
colta proastă în țară din cauza 
secetei anului 2012.

La solicitarea Moldovei, 
Parlamentul european a spo-
rit din anul 2012 cotele la im-

portul unei serii de mărfuri. 
Cota la importul fără taxe a vi-
nurilor moldovenești va spori 
în anul 2013 de la 1,8 până la 
2,4 milioane de decalitri. De 

asemenea, vor spori anual cu 
5 mii tone cotele de livrare a 
grâului, orzului și porumbu-
lui, pentru ca în anul 2015 să 
atingă cifra de 65 mii tone, 60 

și 55 mii tone corespunzător.
Regimul preferințelor auto-

nome în comerțul cu UE a fost 
acordat Moldovei de la 1 martie 
2008 cu scopul dezvoltării eco-
nomiei sale și atragerii investi-
țiilor. Pentru o serie de poziții 
sensibile, cum ar fi  vinul, zahă-
rul, cerealele, au fost distribuite 
cote. În total, UE este pregătită 
să acorde cote pentru 13 pozi-
ții, din care Moldova valorifi că 
doar 5 poziții.

Regimul preferințelor au-
tonome va fi  sistat după ce va 
intra în vigoare Acordul privind 
crearea Zonei de liber schimb 
dintre RM și UE, care este pre-
conizat a fi  semnat în toamna 
anului curent la summitul „Par-
teneriatului Estic” care se va 
desfășura la Vilnius.

Moldova nu a valorifi cat cotele la livrările către UE

Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat, pornind 
de la proximitatea terme-
nului de prezentare a de-
clarațiilor și dărilor de sea-
mă cu privire la impozitul 
pe venit pentru anul 2012 
comunică următoarele.

Contribuabilii vor pu-
tea depune declarațiile și 
dările de seamă cu privire 
la impozitul pe venit afe-
rente anului 2012 până 
la 01 aprilie inclusiv, dat 
fi ind faptul că termenul-
limită pentru depunerea 
formularelor (31 martie), 
este o zi nelucrătoare. Ter-
menul de achitare în bu-
get a impozitului pe venit 
coincide cu termenul de 
prezentare a declarațiilor 
și dărilor de seamă.

Potrivit prevederilor Codu-
lui fi scal, persoanele fi zice au 
obligația depunerii Declarației 
cu privire la impozitul pe venit 
(Forma CET08) în următoarele 
cazuri:

- lucrează la două sau mai 
multe locuri de muncă unde 
obțin salariu, care cumulativ 
depășește suma totală de 25 
200 lei pe an;

- au obținut venituri atât 
sub formă de salariu, cât și din 
vânzarea proprietății, a căror 
sumă totală depășește 25 200 
lei pe an;

- nu au primit salariu, dar au 
obținut venituri de la vânzarea 
proprietății (case, apartamente, 
mașini etc.) sau darea în chirie 
a terenurilor agricole, care de-
pășesc suma scutirii personale 
de 8 640 lei;

- își schimbă domiciliul per-
manent din Republica Moldova 
în altă țară;

- solicită, spre restituire, im-
pozitul pe venit achitat în plus.

Pentru anul 2012, la calcula-
rea impozitului pe venit fi ecare 
contribuabil are dreptul la scu-
tire personală în sumă de 8 640 
lei pe an sau o scutire personală 
majorată, o scutire suplimenta-
ră în mărime de 8 640 lei pe an, 
în cazul în care soțul (soția) nu 
benefi ciază de scutirea persona-
lă și la o scutire în mărime de 1 

920 lei pe an pentru fi ecare 
persoană întreținută sau o 
scutire în mărime de 8 640 
lei pentru persoană întreți-
nută invalid din copilărie.

Pentru peroanele juri-
dice și persoanele fi zice ce 
practică activitate de în-
treprinzător sau activitate 
profesională, impozitul pe 
venit se determină utili-
zând următoarele cote ale 
impozitului pe venit pentru 
anul 2012:

a) întreprinzători indivi-
duali:

7% din venitul anual 
impozabil ce nu depășește 
suma de 25 200 lei;

18% din venitul anu-
al impozabil ce depășește 
suma de 25 200 lei;

b) pentru persoanele juridi-
ce – 12% din venitul impozabil;

c) pentru gospodăriile țără-
nești (de fermier) – 7% din ve-
nitul impozabil;

d) pentru subiecții micului 
business - 3% din venitul din 
activitatea operațională

e) pentru notarii publici și 
executorii judecătorești – 18% 
din venitul lunar impozabil.

Numărul instituțiilor 
de învățământ din re-
publică este în scădere. 
În anul 2012, în țară au 
fost închise 57 de școli. 
Iar anul trecut pe băncile 
școlii s-au întors aproape 
cu 3 mii de copii mai pu-
țin – toți ei s-au mutat în 
afara țării. Aceste date au 
fost prezentate de recen-
sământul școlar, efectuat 
la solicitarea Ministeru-
lui educației. 

Datele recensământului 
școlar dovedesc faptul că din 
luna mai până în luna octom-
brie 2012, numărul institu-
țiilor de învățământ din țara 
noastră s-a redus cu 5,5 pro-
cente. În același timp, s-a re-
dus și numărul total de clase, 
elevi și cadre didactice. 

În plus, în anul trecut de 
studiu, peste 3 mii de elevi 
din clasele 1- 9 nu au revenit 
pe băncile școlii, deoarece au 
plecat peste hotarele țării.

Principala problemă din 
sistemul educațional este lip-
sa cadrelor didactice tinere 
și califi cate. Potrivit recensă-
mântului, 27% dintre peda-
gogi au vârsta de pensionare 
sau apropiată de aceasta. Și 
doar un procent dintre profe-
sori este constituit din speci-
aliști cu vârsta până în 25 de 
ani. Ministrul educației nu-
mește situația cadrelor didac-
tice ca fi ind una complicată și 
subliniază faptul că actualul 

sistem necesită o reformare 
complexă.

Recensământul școlar, or-
ganizat prin sprijinul fi nanci-
ar al Băncii Mondiale, a fost 
efectuat de către Institutul de 
Politici publice la solicitarea 
Ministerului Educației. Acest 
recensământ a cuprins toate 
instituțiile de învățământ din 
toate raioanele și municipiile 
Moldovei, exceptându-le pe 
cele de pe malul stâng al Nis-
trului.

Problema principală 
din sistemul educației – 
lipsa cadrelor didactice

1 aprilie – termenul-limită 
de prezentare și achitare 
a impozitului pe venit
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SEMINAR

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 

 Tehnologii italiene - 
pentru fermierii moldoveni
ONG-urile au devenit 
promotorii noilor tehno-
logii moderne în diferite 
domenii, inclusiv și în cel 
agricol. Transparența și 
asigurarea fl uxului infor-
mațional sunt doar niște 
piloni ai activității acestor 
structuri.

Și dacă în instituțiile sta-
tului informația circulă 
„prin birouri și coridoare” 
apoi cei din mediul asoci-
ativ o diseminează direct 
recipientului.

La 22 februarie 2013, Cen-
trul de Extensiune în Agricul-
tură (CEA) Hâncești, membră a 
Federației Naționale a Agricul-
torilor din Moldova AGROin-
form în parteneriat cu Proiectul 
de Servicii Financiare Rurale 
și Dezvoltarea Businessului 

Agricol (PSFRDBA) cunos-
cut în mediul antreprenorial 
ca Fondul Internațional pentru 
Dezvoltarea Agriculturii FIDA 
(IFAD- International Fund for 
Agricultural Development)  a 
organizat o sesiune de infor-

mare cu genericul ,, Investiția 
în sere noi – o alegere tehnolo-
gică”. La acțiune au participat 
producători de legume din câ-
teva raioane.

Sesiunea a demarat cu o in-
formație generală a Proiectului 

IFAD, și anume a componen-
tei Servicii Financiare Rurale 
(SFR), prezentată de Iurie Ușu-
relu, expert IFAD.  Expertul a 
informat audiența despre fap-
tul, că acest proiect este deja al 
cincilea , fi ind lansat în 2011 și 
are o perioadă de implementare 
de 5 ani. Proiectul are un buget 
de 19,3 mil. USD și este fi nanțat 
de Fondul Internațional pentru 
Dezvoltare Agricolă (FIDA), 
Guvernul Republicii Moldo-
va și co-fi nanțat de Ministerul 
Afacerilor Externe al Regatului 
Danemarcei. Trebuie de menți-
onat că co-fi nanțarea din partea 
Danemarcei este destinată pen-
tru fi nanțarea activităților dez-
voltare de tinerii antreprenori 
din spațiul rural.

Participanții la sesiunea de 
informare au fost familiarizați 
cu faptul, că Proiectul dat are 
3 componente: Dezvoltarea 
Businessului Agricol; Servicii 
Financiare Rurale și Infrastruc-
tura Rurală de scară mică.  

Subiectul de bază a fost di-
seminat de către Cesari Ghizzi, 
reprezentantul Societății itali-
ene Idromeccanica Lucchini. 
Compania are o experiență de 
peste 65 de ani pe piața națio-
nală și internațională în pro-
ducția de sere acoperite în ma-
terial plastic pentru horticultu-
ră și fl oricultură, completate de 
utilaje de încălzire și sisteme de 
irigare. Pe lângă faptul, că com-
pania oferă servicii de realizare 
de sere și utilaje de înaltă teh-
nologie, ea este capabilă să pro-
iecteze și să instaleze complexe 
de sere „la cheie”, datorită com-
petenței și înaltei calități. Com-
pania mai oferă o gamă largă de 
servicii , inclusiv suport agro-

nomic profesional și cursuri de 
formare pentru funcția de „Ma-
nager de Sere”.

Cei circa 25 de mici produ-
cători agricoli, participanți la 
sesiunea de instruire au avut 
posibilitatea de a familiariza 
cu tehnologia creșterii legu-
melor în sere tunel, sere cu 
pereți vertical, tehnologii de 
construcție a depozitelor tunel, 
sere cu arcade multiple, sere cu 
umbrire, utilaje control climă 
și ventilație.

Cum să faci o seră cu per-
formanțe excelente? – între-
barea de bază la care au că-
utat insistent un răspuns cei 
prezenți. Expertul italian a 
fost mai mult decât generos în 
explicațiile date și a dezvăluit 
fermierilor noștri și unele as-
pecte extrem de importante, 
printre care : obținerea unei 
ventilații optime, ceea ce pre-
supune deschideri eficiente 
și utilizarea foliei duble ; nici 
un salt termic sau mai bine zis 
volum mare pentru suprafață 
și încălzire eficientă.

,,Este un vis pentru noi, fer-
mierii din Moldova,, - a fost o 
primă reacție a celor prezenți. 
Investițiile sunt prea mari pen-
tru a putea fi  suportate de micii 
producători, chiar dacă inves-
tiția se recuperă perioadă de 2 
ani. E și o obligație a celor care 
ne guvernează să defi nitiveze 
Strategii efi ciente în acest do-
meniu.

Este un Vis... Vis care deja 
a fost realizat de curajoșii din 
Cahul, orășelul Codru, s. Hlina , 
Briceni, Orhei, Criuleni etc.  

Valentina GAK, 
Hîncești
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FINANŢĂRI

Grupurile de producători pot obține 
până la 350 mii dolari pentru investiții

Eşti în căutarea noilor pieţe de desfacere? 
Nu ai acces la pieţele regionale?

Intră pe site-ul www.agrimarket-blacksea.com 
și primește posibilitatea gratuită de a:

 Plasa oferte comerciale
 Vizualiza preţurile săptămânale pentru 15 poziţii de 

legume şi 10 de fructe de pe 10 pieţe din România, 
Ucraina şi Republica Moldova

 Utiliza baza de date a companiilor
 Accesa studii de marketing pe produse de valoare înaltă.

COMERCIALIZEAZĂ PRODUCŢIA AGRICOLĂ CU SUPORTUL 
www.agrimarket-blacksea.com!

www.agrimarket-blacksea.com a fost lansat în cadrul proiec-
tului „Facilitarea comerţului cu produse agroalimentare în Bazinul 
Mării Negre”, implementat de Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform în parteneriat cu Fundaţia pentru Pro-
movarea Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii din Galaţi, Româ-
nia și Fondul Regional de Susţinere a Antreprenorilor din Odessa, 
Ucraina în cadrul „Programului Operaţional Comun Bazinul Mării 
Negre”, fi nanţat de Uniunea Europeană.

La fi nele lunii februarie 
proiectul Competitivitatea 
Agricolă și Dezvoltarea Între-
prinderilor (ACED), în parte-
neriat cu Federația Națională 
a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform și UCIMPA au 
organizat o masă rotundă de 
lucru cu genericul : „Oportuni-
tăți de fi nanțare a infrastructu-
rii post-recoltare a grupurilor 
de producători agricoli”. La 
eveniment au participat repre-
zentanți ai băncilor comerciale 
din Republica Moldova. 

Experiența Federației 
AGROinform 
în asocierea 
producătorilor 
agricoli

Pe parcursul mai multor ani 
AGROinform a reușit să dezvol-
te o metodologie proprie de cre-
are și dezvoltare a grupurilor de 
producători și cooperativelor. 
Până în prezent, cu suportul 
AGROinform au fost create și 
dezvoltate 31 de cooperative: 
15 cooperative de marketing și 
15 de întreprinzător, care în-
trunesc peste 1000 de membri. 
Federația. 

„Producătorii agricoli con-
știentizează tot mai mult ne-
cesitatea cooperării care, în 
paralel este impusă și de reali-
tatea economică, fi ind o metodă 
efi cientă de accesare a piețelor 
de desfacere. Totuși este nevo-
ie de suport din partea statului 
atunci când vorbim de coopera-
re. Ar trebui să fi e aprobat un 
program special care să inclu-
dă aspecte de subvenționare și 

fi scale”, a menționat în prezen-
tarea sa, Iurie Hurmuzachi, vi-
cedirector al Federației AGRO-
inform. 

AGROinform asistă nu doar 
cooperativele de întreprinză-
tor, dar și grupuri neformale 
de fermieri, cum ar fi : grupuri 
de vânzări, cercuri de studiu 
pentru femei, grupuri de tineri. 
Pentru anul 2013, Federația 
va oferi asistență pentru 39 de 
grupuri din toate regiunile țării. 

Avantajele creării 
grupurilor de 
producători 

În primul rând, producătorii 
obțin posibilitatea să-și vândă 
singuri producția și astfel, nu 
trebuie să recurgă la serviciile 
intermediarilor și nu pierd o 
parte însemnată din profi t. La 
fel, fi ind organizați în grupuri, 
agricultorii au un acces mai 
facil la fondurile de sprijin ale 
guvernului, se reduc costurilor 
de aprovizionare și comerciali-
zare, se promovează în comun 
produsele. De asemenea apa-
re posibilitatea schimbului de 
informații privind piața. Uti-
lizarea în comun a mașinilor 
și utilajelor, aprovizionarea cu 
carburanți, semințe, pesticide 
și utilaje vor genera costurile 
reduse de producție. Totodată, 
în grup agricultorii obțin posi-
bilitatea de a planifi ca produc-
ția și de a o ajusta în funcție de 
cerințele pieței și pot mai lejer 
să obțină subvenții din fonduri-
le europene și guvernamentale.

Experiența creării grupuri-
lor de producători agricoli este 
pe larg practicată în mai multe 

Grupurile de producători alcătuite din cel puțin cinci 
membri (persoane fi zice, care desfășoară activitate de 
întreprinzător și/sau juridice) și, care realizează produc-
ția prin intermediul grupului pot obține granturi de la 
Banca Mondială în cadrul Proiectului Agricultura Com-
petitivă, implementat de Unitatea pentru Implementa-
rea Proiectelor Agricole (UCIMPA). 

țări europene. Spre exemplu, 
în Polonia, un din țările UE cu 
o agricultură dezvoltată, există 
700 astfel de grupuri cu aproxi-
mativ 60 de membri fi ecare.

Bani de la Banca 
Mondială

Începând cu anul 2013 
Banca Mondială împreună cu 
guvernul Suediei oferă 7 mil. 
dolari pentru susținerea gru-
purilor de producători agri-
coli. Banii sunt oferiți în ca-
drul Programului de Granturi 
investiționale.

„Granturile oferite pot con-
stitui cel mult 50% din valoa-
rea totală a investiției, dar nu 
mai mult de 350 mii dolari. 
Până în anul 2017, preconi-
zăm să fie create și finanțate 
circa 50 de grupuri de produ-
cători”, a spus Olga Sainciuc, 
director adjunct UCIMPA. Ea 
a menționat și despre faptul că 
dosarele vor fi analizate foarte 
minuțios. Primele dosare vor 
putea fi depuse în primăvara 
anului 2014.

Pentru a fi  eligibil grupul 
de producători trebuie:
 Să realizeze activitate economică în sectorul horti-

col (fructe, legume, pomușoare, nuci, cartof) 
 Să efectueze în tehnică, utilaje infrastructură, tere-

nuri agricole în ultimii 3 ani
 Să fi e deținători legali ai bunului/bunurilor 

imobil(e) pe care se efectuează investiția și/sau 
proprietari ale bunurilor mobile ce constituie 
obiectul investiției

 Să arendeze terenurile agricole destinate plantații-
lor multianuale pentru cel puțin 15 ani

 Să nu fi e introdus în Lista de Interdicție a producă-
torilor agricoli

Acte necesare:
 Cererea-tip
 Copia certifi catului de înregistrare
 Studiul de fezabilitate a sub-proiectului investițional
 Planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puțin 3 

ani
 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea date-

lor și a documentelor prezentate
 Documente care atestă pregătirea profesională în domeniul 

ce vizează investiția, inclusiv copia diplomelor de studii și 
ordinele de angajare

 Copia raportului fi nanciar

Tipuri de investiții 
eligibile:
 Mașini de spălat fructe și legu-

me de diverse tipuri;

 Linii de sortare, spălare, cali-
brare, împachetare, eticheta-
re;

 Frigidere;

 Transportatoare;

 Pompe pentru produsele ali-
mentare;

 Linii de uscare a fructelor și le-
gumelor

 Alte echipamente, utilaje, teh-
nologii destinate infrastructu-
rii post-recoltare.
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 REGULAMENT 
privind modul de repartizare a mijloacelor fondului 

de subvenţionare a producătorilor agricoli
MĂSURILE DE SPRIJIN 

Măsura 1. STIMULAREA CREDITĂRII 
PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DE 
CĂTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE 

Domeniul de acţiune. Sprijinul este 
acordat producătorilor agricoli, care au 
obţinut credite, începând cu anul 2010, 
de la băncile comerciale, organizaţii de 
microfi nanţare și asociaţii de economii și 
împrumut, înregistrate pe teritoriul Re-
publicii Moldova pentru achiziţionarea 
următoarelor bunuri și servicii:

1) seminţe și material săditor;
2) materie primă pentru întreprin-

derile de prelucrare primară, procesa-
re a produselor agricole amplasate în 
localități rurale;

3) îngrășăminte (minerale și orga-
nice), inclusiv mijloace de protecţie a 
plantelor și animalelor;

4) furaje;
5) lubrifi anţi și carburanţi;
6) energie electrică utilizată la iri-

gare;
7) acoperirea cheltuielilor pentru 

asigurarea riscurilor;
8) piese de schimb pentru tehnica 

agricolă și utilajul care asigură procesul 
tehnologic al întreprinderii;

9) peliculă și alte materiale, pentru 
construcția/reconstrucția serelor, sola-
rii, tuneluri;

10) procurarea tehnicii și utilaju-
lui agricol, echipamentului ce formea-
ză sisteme de irigare, sisteme antiîn-
gheţ și instalaţii antigrindină, conform 
necesităților de producție;

11) pentru procurarea utilajului 
tehnologic, materialelor de construcție, 
în scopul utilării și renovării fermelor 
zootehnice;

12) procurarea animalelor; 
13) procurarea echipamentelor 

tehnologice și a utilajelor în scopul dez-
voltării infrastructurii post-recoltare și 
prelucrare primară în localitățile rurale.

19. Mărimea sprijinului acordat se 
calculează, aplicînd formula:

S = r
m

 : r ×d,   unde:
S – suma subvenţiei, în lei;
r

m
 – rata medie a dobînzii, care con-

stituie 14%;
r – rata dobînzii conform contrac-

tului de credit;
d – suma dobînzii în lei, efectiv 

achitată în perioada 1 noiembrie 2012 
– 31 octombrie 2013 pentru creditele 
accesate începînd cu anul 2010, pen-
tru care este prezentată și confi rmarea 
achitării creditului aferent acesteia. 

Se stabilește că pentru creditele 
agricole a căror termen de rambur-
sare începe după 1 noiembrie 2012, 
dar pentru care s-a calculat și achitat 
dobândă până la această dată, suma 
subvenției se va calcula ținând cont de 
valoarea dobânzii achitate până la 1 
noiembrie 2012, dar nu mai devreme 
de 1 ianuarie 2012.   

Mărimea sprijinului acordat unui 
benefi ciar nu poate fi  mai mare decât 
valoarea dobânzii calculate din suma 
creditului rambursat în perioada re-
spectivă și nu va depăși valoarea de 100 
mii lei pentru un producător agricol, cu 
excepţia creditelor utilizate pentru dez-
voltarea activităţilor legate de obţine-
rea producţiei agricole ecologice, pen-
tru care mărimea maximă a subvenţiei 
nu va depăși 200 mii lei pentru unul și 
același producător agricol.

Pentru obţinerea sprijinului se soli-
cită suplimentar:

1) copia contractului de credit, in-
clusiv grafi cul de achitare;

2) copia planului de afaceri pentru 
care a fost obţinut creditul sau, după 
caz, confi rmarea din partea băncii a 
nedepunerii din partea benefi ciarului 
a planului respectiv la obţinerea credi-
tului;

3) copia ordinelor de plată ce ates-
tă achitarea creditului și a dobânzilor în 
perioada de referință;

4) declaraţia pe propria răspundere 
privind utilizarea exclusivă a creditului 
în scopurile indicate la punctul 18 din 
prezentul Regulament.

Creditele cu componenta de grant 
nu sunt eligibile în cadrul prezentei mă-
suri, indiferent de sursa lor.  

Măsura 2. STIMULAREA ASIGURĂRII 
RISCURILOR DE PRODUCŢIE ÎN 

AGRICULTURĂ 

Mijloacele fi nanciare prevăzute 
pentru prezenta măsură se utilizează 
la subvenţionarea primelor de asigu-
rare a producătorilor agricoli, în baza 
contractelor de asigurare a riscurilor 
de producţie în agricultură, care pot fi  
produse în anul 2013, în conformita-
te cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 
privind asigurarea subvenţionată a 
riscurilor de producţie în agricultură și 
în baza Listei riscurilor pentru a căror 
asigurare se subvenţionează din fondul 
de subvenţionare a producătorilor agri-
coli pe anul 2013 primele de asigurare 
în fi totehnie, horticultură, viticultură și 
zootehnie și Listei culturilor agricole și 
a speciilor de animale și păsări pentru 
a căror asigurare se subvenţionează din 
fondul de subvenţionare a producăto-
rilor agricoli pe anul 2013 primele de 
asigurare. 

  
Măsura 3. STIMULAREA 
INVESTIŢIILOR PENTRU 

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR 
MULTIANUALE ȘI PROMOVAREA 

PRODUCŢIEI VITIVINICOLE 

Domeniul de acţiune. Sprijinul 
este acordat pentru înfi inţarea planta-
ţiilor pomicole și viticole, de culturi nu-
cifere, de arbuști fructiferi și de căpșun, 
plantaţiilor de culturi aromatice, cu 
soiuri înscrise în Registrul soiurilor de 
plante al Republicii Moldova. 

Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul 
prezentei măsuri este de 0,5 ha. 

Mărimea sprijinului fi nanciar acor-
dat se calculează sub formă de cuan-
tum, exprimat ca sumă fi xă, la unitatea 
de suprafaţă utilă, după cum urmează: 

1) pentru înfi inţarea plantaţiilor 
pomicole, în funcţie de sistemul de 
cultură, tipul de portaltoi și densitatea 
pomilor la un hectar: 

a) pentru livezile de măr, cu densita-
tea pomilor la hectar: 

- de la 700 până la 1200 de bucăţi 
– 10 mii lei per hectar, doar pentru cele 
înfi inţate în toamna anului 2012; 

- de la 1250 până la 1800 de bucăţi 
– 15 mii lei per hectar; 

- de la 1850 până la 2400 de bucăţi 
– 30 mii lei per hectar; 

- de la 2450 până la 3000 de bucăţi 
– 50 mii lei per hectar; 

- 3100 de bucăţi și mai mult, inclu-
siv pentru păr, cu pomi de tip “knip-
baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu 
vigoare slabă (M-9), conform scheme-
lor de plantare aprobate prin ordinul 
ministrului agriculturii și industriei ali-
mentare, și sistem de suport instalat – 
80 mii lei per hectar;

Suprafața maximală pentru li-
vezile de măr, acceptabilă pentru 
subvenționare nu va depăși 30 ha, 
înfi ințată de unul și același producător 
agricol.

 b) pentru livezile de vișin, cireș, cais, 
prun, corcoduș, piersic, nectarin, precum 
și păr, gutui, cu densitatea pomilor la 
hectar: 

- de la 400 până la 1000 de bucăţi – 
10 mii lei per hectar; 

- 1001 bucăţi și mai mult – 20 mii 
lei per hectar;

c) pentru înfi inţarea plantaţiilor de 

nuc altoit, migdal și alun – 15 mii de lei 
per hectar; 

d) pentru înfi inţarea plantaţiilor de 
arbuști fructiferi, coacăz, zmeur, agriș, 
mure și căpșun – 50 mii de lei per hectar. 

2) pentru înfi inţarea plantaţiilor de 
viţă de vie: 

a) soiuri de struguri pentru masă – 
25 mii lei per hectar; 

b) soiuri de struguri pentru vin 
– 20 mii lei per hectar, cu condiția 
apartenenței producătorului agricol la 
una din asociațiile producătorilor de 
vinuri cu indicații geografi ce proteja-
te și denumire de origine protejate, 
sau, după caz, să dețină contracte de 
achiziționare a strugurilor, încheiate 
cu întreprinderile vinicole din regiunea 
geografi că respectivă; 

c) plantaţii-mamă altoi și portaltoi, 
categoria biologică “bază” – 50 mii lei 
per hectar.

3) pentru înfi inţarea plantaţiilor de 
culturi aromatice: 

a) trandafi r de ulei – 6,0 mii lei per 
hectar; 

b) levănţică, isop, jaleș și origano – 
3,0 mii lei per hectar. 

4) pentru sistem antiîngheț date în 
exploatare -  50 mii lei per hectar;

5) pentru instalații antigrindină 
date în exploatare – 80 mii lei per hec-
tar.

Se permite subvenționarea siste-
melor antiîngheț și instalațiile antigrin-
dină achiziționate începând cu anul 
2011, date în exploatare începând cu 1 
noiembrie 2012.

Producătorii agricoli pot benefi cia 
de subvenţii majorate în cazul înfi inţării 
plantaţiilor viticole: 

1) compacte, care sunt înfi inţate de 
către un grup de producători (cel puţin 
5), destinate obţinerii unei producţii 
omogene de struguri pentru procesare 
și export, cu suprafaţa de cel puţin 25,0 
ha pe terenuri plane și 12,0 ha pe pante 
– 10,0 mii lei per hectar; 

2) cu soiuri de viţă de vie solicitate 
pe pieţele de desfacere a producţiei de 
struguri, a căror listă se aprobă de către 
ministrul agriculturii și industriei ali-
mentare – 2,5 mii lei per hectar; 

3) cu material săditor de categorie 
biologică “certifi cat” – 2,5 mii lei per 
hectar; 

4) destinate obţinerii producţiei de 
struguri ecologici – 5 mii lei per hectar;

5) prin replantare pe terenuri re-
zultate din defrișarea plantațiilor vechi 
– 5 mii lei per hectar, cu excepția ca-
zurilor cînd solicitantul a benefi ciat de 
surse bugetare, în cadrul Programului 
de valorifi care a terenurilor noi și spo-
rire a fertilităţii solurilor, gestionat de 
Agenția Relații Funciare și Cadastru. 

La înfi inţarea plantaţiilor pomicole, 
de culturi nucifere, de arbuști fructiferi 
și căpșun, sprijinul fi nanciar se majo-
rează pentru plantațiile înfi ințate:

1) cu material săditor de categoria 
biologică înaltă “certifi cat” și starea fi to-
sanitară “Virus Free” (V.F.) sau “Virus Tes-
ted” (V.T.), precum și a celor destinate 
obţinerii producţiei ecologice - 5 mii lei 
per hectar;

2) prin replantare pe terenuri re-
zultate din defrișarea plantațiilor vechi 
– 3 mii lei per hectar, cu excepția ca-
zurilor cînd solicitantul a benefi ciat de 
surse bugetare, în cadrul Programului 
de valorifi care a terenurilor noi și spo-
rire a fertilităţii solurilor, gestionat de 
Agenția Relații Funciare și Cadastru.   

3) în scopul obţinerii producţiei 
ecologice de culturi aromatice (tranda-
fi r de ulei, levănţică, isop și jaleș) – 2 mii 
lei per hectar.

Documentele solicitate suplimen-
tar pentru obţinerea sprijinului sînt ur-
mătoarele: 

1) actul de înfi inţare a plantaţiei 

multianuale, iar în cazul sistemelor 
antiîngheț, instalațiilor antigrindină – 
actul dării în exploatare, aprobat con-
form prevederilor legale în vigoare și 
coordonat cu reprezentantul secţiei/
serviciului teritorial al Agenţiei din raza 
amplasării plantaţiei. Modelul actului 
de înfi inţare a plantaţiilor multianuale, 
precum și actul dării în exploatare pen-
tru sistemele antiîngheț și instalațiile 
antigrindină, se aprobă prin ordinul 
ministrului agriculturii și industriei ali-
mentare;

2) copia pașaportului proiectului și 
a planului general al proiectului de înfi -
inţare a plantaţiilor pomicole și viticole, 
iar în cazul plantaţiilor de căpșun și de 
culturi aromatice (trandafi r de ulei, le-
vănţică, isop și jaleș), planul general al 
plantaţiei cu indicarea dimensiunilor 
segmentelor ce formează conturul (pe-
rimetrul) plantaţiei; 

3) schița de proiect privind sistemul 
antiîngheț, instalațiile antigrindină, ela-
borată de producător sau după caz, de 
furnizor.

4) copia certifi catului de calitate 
a materialului săditor, sau după caz, a 
materialului semincer, eliberat de pro-
ducător; 

5) copia facturilor pentru materia-
lul săditor procurat sau produs, după 
caz, componentele instalației antigrin-
dină, iar în cazul importului – copia in-
voice-urilor și copia declaraţiilor vama-
le de import, precum și a permisului fi -
tosanitar, eliberat de Agenția Națională 
pentru Siguranța Alimentelor; 

6) copiile deciziei consiliului raional 
(municipal) despre aprobarea casării și 
a actului de defrișarea plantației.

8) certifi cat ce atestă calitate de 
membru al asociației producătorilor de 
vinuri cu indicații geografi ce și denumi-
re de origine, sau, după caz, copia con-
tractului/contractelor de achiziționare 
a strugurilor, încheiate cu întreprinde-
rile vinicole din regiunea geografi că 
respectivă

9) copia ordinului de plată privind 
achitarea totală sau, după caz, parţială, 
în cazul materialului săditor procurat.

    
Măsura 4. STIMULAREA 
INVESTIŢIILOR PENTRU 

PRODUCEREA LEGUMELOR PE 
TEREN PROTEJAT (SERE DE IARNĂ, 

SOLARII, TUNELURI) 

Domeniul de acţiune. Sprijinul 
este acordat pentru compensarea par-
ţială a costului modulelor de sere, echi-
pamentului, utilajului, material de con-
strucţie pentru sere, solarii, tuneluri, 
materialului neţesut pentru acoperirea 
plantelor de tip AGRYL, achiziţionate 
pe parcursul anului 2012-2013, date 
în exploatare începând cu 1 noiembrie 
2012.

Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul 
prezentei măsuri este de 0,03 ha. 

Se permite subvenţionarea materi-
alului de acoperire pentru sere, solarii și 
tuneluri a cărui grosime va constitui cel 
puţin 150 microni o dată la 3 ani pentru 
una și aceiași suprafață. Mărimea spri-
jinului acordat se calculează sub formă 
de compensaţie din costul modulelor 
de sere, echipamentului, utilajului, ma-
terialului de acoperire și de construcţie 
pentru sere, solarii, tuneluri, precum și 
a materialului neţesut pentru acope-
rirea plantelor de tip AGRYL, conform 
facturilor, după caz, invoice-urilor, de-
claraţiilor vamale de import (cu excep-
ţia serviciilor de transport, instalare, a 
cheltuielilor vamale etc.) în proporţie 
de: 

1) 60% – pentru grupuri de produ-
cători cu forma juridică de organizare 
cooperative de întreprinzător, constitu-
ite conform prevederilor Legii nr.73-XV 
din 12 aprilie 2001 privind cooperative-

DOCUMENTELE 
OBLIGATORII 

PENTRU OBŢINEREA 
SUBVENŢIILOR, 

PREZENTATE 
Pentru obţinerea subvenţiilor 

sunt necesare următoarele docu-
mente: 

1) cererea-tip de acordare a 
sprijinului fi nanciar pentru măsura 
respectivă, al cărei model se aprobă 
prin ordinul ministrului agriculturii 
și industriei alimentare. Cererea de 
acordare a sprijinului fi nanciar va 
conţine, în mod obligatoriu, nume-
rele cadastrale ale bunului/bunuri-
lor imobile în/pe care se efectuează 
investiţia sau, după caz, numărul și 
data înregistrării în primărie a con-
tractelor de arendă, cu anexarea 
extrasului din registrul primăriei de 
evidenţă a contractelor de arendă. 

2) copia certifi catului de înregis-
trare, cu anexarea extrasului din Re-
gistrul de stat al persoanelor juridice 
și întreprinzătorilor individuali, sau, 
după caz, a declaraţiei de constituire 
a gospodăriei ţărănești (de fermier); 

3) planul de afaceri elaborat 
pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, 
de la momentul depunerii cererii de 
acordare a subvenției, la accesarea 
măsurilor de sprijin 6 și 8 din prezen-
tul Regulament; 

4) declaraţia pe propria răspun-
dere privind veridicitatea datelor și 
a documentelor prezentate, inclu-
siv angajamentul de nu înstrăina 
sub nici o formă investiţia supusă 
subvenţionării de a nu casa, defrișa 
plantaţiile multianuale, conform pe-
rioadelor de timp specifi cate; 

5) documentul care atestă pregă-
tirea profesională în domeniul ce vi-
zează investiţia, sau economic (copia 
diplomelor de studii, sau a ordinelor 
de angajare pentru salariații solicitan-
tului), doar pentru producătorii agri-
coli – persoane juridice. Echivalent 
documentelor enunțate poate fi  și 
certifi catele de califi care sau de absol-
vire  a unui curs de formare, de minim 
150 ore, în domeniul agricol, veterinar 
si, sau economic cu profi l agricol; 

6) certifi catul ce atestă faptul că 
producătorul agricol este membru al 
unei asociaţii profesionale de profi l 
și/sau al unei organizaţii profesionale 
pe produs, în sensul Legii nr.257-XVI 
din 27 iulie 2006 privind organizarea 
și funcţionarea pieţelor produselor 
agricole și agroalimentare (Moni-
torul Ofi cial al Republicii Moldova, 
2006, nr.142-145, art.700), eliberat de 
asociaţia și/sau organizaţia în cauză; 

7) copia raportului fi nanciar pe 
anul precedent celui de gestiune 
pentru persoanele juridice, cu excep-
ţia producătorilor agricoli înfi inţaţi în 
anul 2013;

8) certifi catul privind lipsa sau 
existenţa restanţelor la achitarea im-
pozitelor și taxelor faţă de bugetul 
public naţional, eliberat de inspec-
toratele fi scale teritoriale, sau după 
caz, copia acordului de reeșalonare 
a datoriilor, încheiat în modul stabilit; 

9) certifi catul eliberat de banca 
comercială, în care va fi  indicat nu-
mărul contului în lei moldovenești; 

10) alte documente suplimenta-
re aferente fi ecărei măsuri de sprijin. 

Perioada de depunere a cererii 
de sprijin este 1 februarie 2013 – 31 
octombrie 2013. Investiţiile efectu-
ate după 31 octombrie 2013 vor fi  
pasibile de subvenţionare în limita 
fondului, reieșind din destinaţiile 
mijloacelor acestuia, conform preve-
derilor Legii bugetului de stat pentru 
anul 2014. 
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le de întreprinzător (Monitorul Ofi cial 
al Republicii Moldova, 2001, nr.49-50, 
art.237), ai căror membri sînt producă-
tori agricoli, în sensul prezentului Regu-
lament, cu condiţia ca ponderea fi ecă-
rui participant la proiect – membru al 
cooperativei să nu fi e mai mare de 25% 
din costul total al investiţiei pentru care 
se solicită sprijin fi nanciar; 

2) 50% – pentru restul producăto-
rilor agricoli.

Pentru suprafeţele de teren protejat, 
destinate obţinerii producţiei agricole 
ecologice, precum și pentru suprafețele 
de teren protejat, înfi ințate de tineri fer-
mieri mărimea subvenţiei se va majora 
cu 10% din valoarea subvenției acordate 
în condiții generale. 

Documentele solicitate suplimen-
tar sunt următoarele: 

1) copia facturilor, iar în cazul mate-
rialelor importate – copia invoice-urilor 
și declaraţiilor vamale de import; 

2) actul de construcţie a serei, so-
lariului, tunelului, actul de instalare a 
modulelor de sere, utilajului, echipa-
mentului, materialului de acoperire a 
serelor, solariilor, tunelurilor, precum și 
a materialului neţesut pentru acoperi-
rea plantelor, aprobat de șeful direcţiei 
raionale pentru agricultură și alimenta-
ţie și reprezentantul secţiei/serviciului 
teritorial al Agenţiei; 

3) copia schiţei sau proiectului de 
amplasare a construcţiei pe teren, în ca-
zul modulelor de sere, echipamentului, 
utilajului, materialelor de construcţie a 
serelor, solariilor; 

4) copia ordinului de plată privind 
achitarea integrală a costului module-
lor de sere, echipamentului, utilajului, 
materialului de acoperire și de con-
strucţie pentru sere, solarii, tuneluri, 
materialul neţesut pentru acoperirea 
plantelor de tip AGRYL.

Măsura 5. STIMULAREA 
INVESTIŢIILOR PENTRU 
PROCURAREA TEHNICII 

ȘI UTILAJULUI AGRICOL, 
ECHIPAMENTULUI CE FORMEAZĂ 

SISTEME DE IRIGARE 

Domeniul de acţiune. Subvenția 
este acordată pentru compensarea par-
ţială a cheltuielilor aferente procurării 
tehnicii și utilajului agricol nou, precum 
și pentru sisteme de irigare noi. 

Mărimea sprijinului acordat se cal-
culează sub formă de compensaţie în 
proporţie de: 

1) 40% din cost pentru sistemele de 
irigare; 

2) 25% din cost (per unitate), dar nu 
mai mult de 500 000 lei per unitate și nu 
mai mult de  1 000 000 lei per benefi ciar, 
pentru:

a) tractoare agricole pe roţi sau pe 
șenile, cu capacitatea motorului de cel 
puţin 210 CP; 

b) combinatoare care, la o trecere, 
efectuează cel puţin 5 operaţii conco-
mitent, cu condiţia ca adâncimea lucră-
rilor agricole să nu fi e mai mică de 25 
cm, conform caracteristicilor tehnice; 

c) semănători combinate (No-Till) 
care îndeplinesc, la o trecere, discuitul, 
cultivatul, nivelatul solului, erbicidarea, 
semănatul, introducerea îngrășăminte-
lor și tăvălugitul; 

d) combinatoare cu subsolare (ci-
zel); 

e) cultivatoare combinate, multi-
funcţionale; 

 3) 25% din cost (per unitate), dar nu 
mai mult de 200 000 lei per benefi ciar, 
pentru: 

a) tractoare agricole pe roţi sau pe 
șenile cu capacitatea motorului de pînă 
la 210 CP; 

b) combine pentru recoltarea cere-
alelor, porumbului, mazării, sfeclei de 
zahăr, strugurilor; 

c) secerătoare (heder) pentru recol-
tarea porumbului și/sau a fl orii-soare-
lui; 

d) mașini de presat paiele în rulouri 
sau baloturi; 

e) mașini pentru fărâmițatul cren-
gilor sau resturilor vegetale (tocătoare); 

f ) agregate pentru lucrarea solului, 
care îndeplinesc concomitent 3-4 ope-
raţii la o adâncime de circa 20 cm; 

g) mașini de plantat și/sau de recol-
tat cartoful; 

h) stropitori pentru protecţia 
plantelor și mașini de introducerea 
îngrășămintelor solubile și lichide; 

 i) mașini de plantat răsadul și butași; 
 j) cultivatoare pentru lucrarea solu-

lui între butucii de vie și în livadă; 
 k) mașini pentru efectuarea 

operațiunilor de taiere în uscat și în 
verde în plantațiile pomi-viticole, alto-
itul viței de vie, utilajul pentru îngrijirea 
pepinierei;  

 l) freze pentru vie și livadă; 
 m) semănătoare de precizie; 
n) cultivatoare pentru lucrarea so-

lului între rînduri; 
o) cultivatoare pentru cultivarea 

totală; 
p) grape cu discuri; 
r) pluguri reversibile. 
Documentele solicitate suplimen-

tar pentru obţinerea sprijinului sunt 
următoarele: 

1)  copia facturilor, a declaraţiilor 
vamale de import și a invoice-urilor, 
inclusiv contractul privind achiziţiona-
rea tehnicii, după caz contractul de lea-
sing, contractul cu Institutul de Tehnică 
Agricolă “Mecagro”,  documentele de la 
Unitatea de implementare și adminis-
trare al Proiectului creșterii producţiei 
alimentare 2 KR; 

2) copia certifi catului de înmatricu-
lare sau cel provizoriu al tehnicii agrico-
le, copia pașaportului tehnicii agricole, 
inclusiv de luare la evidență în modul 
stabilit, pentru tehnica și utilajul agri-
col, care nu este supus înmatriculării 
obligatorie de stat; 

3) actul de dare în exploatare, în ca-
zul sistemelor de irigare, aprobat de șe-
ful direcţiei raionale pentru agricultură 
și alimentaţie și reprezentantul secţiei/
serviciului teritorial al Agenţiei; 

4) copia ordinului de plată privind 
achitarea integrală (inclusiv a avansu-
lui, indiferent de mărimea și data achi-
tării lui) a costului tehnicii și utilajului 
agricol eligibil cadrul prezentei măsuri, 
și/sau după caz, achitarea integrală a 
ratelor de leasing, inclusiv a dobânzilor 
de leasing. 

Măsura 6. STIMULAREA 
INVESTIŢIILOR ÎN UTILAREA ȘI 
RENOVAREA TEHNOLOGICĂ A 

FERMELOR ZOOTEHNICE 

Domeniul de acţiune. Subvenția 
este acordată pentru procurarea utila-
jului tehnologic destinat dotării și mo-
dernizării fermelor zootehnice, inclusiv 
construcţia/reconstrucţia fermelor zoo-
tehnice de bovine. 

Mărimea subvenției acordate se 
calculează sub formă de compensaţie 
din costul utilajului tehnologic nou, 
achiziţionat începînd cu anul 2012, iar 
pentru fermele zootehnice de bovine 
și a materialelor de construcție, inclu-
siv lucrări de proiectare, achiziționate 
după 1 noiembrie 2012, conform factu-
rilor, după caz invoice-urilor și declara-
ţiilor vamale de import (cu excepţia ser-
viciilor de transport, instalare, a cheltu-
ielilor vamale, etc.), după cum urmează: 

1) pentru fermele zootehnice de bo-
vine - 50% din costul utilajului tehno-
logic, materialelor de construcţie con-
form devizelor de cheltuieli, inclusiv 
proiectul tehnic, elaborat de companii 
licențiate în acest domeniu; 

2) pentru fermele zootehnice de alte 
specii - 30% din costul utilajului tehno-
logic.

 Lista utilajului tehnologic și a ma-
terialelor de construcție care sunt eligi-
bile în cadrul prezentei măsuri de spri-
jin se aprobă prin ordinul Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare.

Pentru tinerii fermieri, solicitanți de 
subvenții în cadrul prezentei măsuri, 
valoarea sprijinului se majorează cu 
10% din valoarea subvenției acordate 
în condiții generale.

Documentele solicitate suplimen-
tar pentru obţinerea sprijinului sunt 
următoarele: 

1) schiţa de proiect a încăperilor în 
care urmează a fi  instalat utilajul și pla-
nul general de amenajare a teritoriului 
și de amplasare a obiectivelor infras-
tructurii fermei; 

2) documentaţia tehnică, inclusiv 
caracteristicile tehnice ale utilajului 
tehnologic; 

3) pentru echipamentul și uti-
lajul procurat, inclusiv materiale de 
construcții – copia facturilor, sau a de-
claraţiilor vamale de import, invoice-
urilor; 

4) actul de instalare a utilajului și a 
echipamentului, vizat de șeful direcţiei 
raionale pentru agricultură și alimenta-
ţie și reprezentantul secţiei/serviciului 
teritorial al Agenţiei; 

5) Actul recepției lucrărilor, înregis-
trat în modul stabilit, proiectul tehnic, 
inclusiv devizul de cheltuieli, în cazul 
construcțiilor/reconstrucțiilor fermelor 
zootehnice de bovine;

6) copia autorizației sanitar-veteri-
nare de funcționare, eliberată în modul 
stabilit;

7) copia ordinului de plată privind 
achitarea integrală a costului echipa-
mentului și utilajului procurat, după 
caz, a materialelor de construcții, pro-
iectului tehnic. 

  
Măsura 7. STIMULAREA 

PROCURĂRII ANIMALELOR DE 
PRĂSILĂ ȘI MENŢINERII FONDULUI 

LOR GENETIC 

Domeniul de acţiune. Sprijinul 
este acordat pentru compensarea 
costurilor animalelor cu categoria de 
bonitare nu mai mică de clasa II (fe-
mele) și de clasa I (masculi), procu-
rate de la fermele de prăsilă, inclusiv 
din străinătate, începînd cu 1 ianu-
arie 2012, cu condiția că acestea nu 
au fost subvenționate din Fondul de 
subvenționare a producătorilor agri-
coli pentru anul 2012.

Mărimea sprijinului acordat se cal-
culează sub forma cuantumurilor expri-
mate ca sume fi xe la unitatea de greu-
tate, după cum urmează: 

1) vaci donatoare de embrioni cu 
productivitatea de cel puţin 9000 kg de 
lapte pe lactaţie – 65 lei per kg; 

2) vaci primipare, junci și juninci cu 
vîrsta de cel puţin 12 luni – 60 lei per kg; 

3) vieri cu vîrsta de 6-8 luni (rasă 
pură) – 25 lei per kg; 

4) scrofi ţe neînsămînţate cu vîrsta 
de 6-8 luni (rasă pură și birasiale) – 20 
lei per kg; 

5) berbeci și ţapi cu vîrsta de 6-20 
luni – 100 lei per kg; 

6) mioare și căpriţe cu vîrsta de 
6-20 luni – 100 lei per kg; 

7) iepuri de casă de reproducţie – 
50 lei per kg; 

8) mătci de albine cu vîrsta de cel 
mult 3 luni – 100 lei per unitate;

9) forme parentale de pui cu vîrsta 
de o zi (rase grele, mixte, ușoare) – 20 
lei per unitate. 

În cadrul prezentei măsuri se acor-
dă subvenţii producătorilor agricoli 
pentru procurările unui efectiv de cel 
puţin: 

1) 3 capete vaci/junci la fermele de 
bovine; 

2) 5 capete scroafe/scrofi ţe la fer-
mele de porcine; 

3) 10 oi/capre la fermele de ovine/
caprine; 

4) 8 iepuroaice la fermele de iepuri; 
5) 10 mătci de albine la stupine;
6) 100 forme parentale cu vîrsta de 

o zi.
Efectivul de masculi reproducători 

(vieri, berbeci/ţapi, iepuroi) nu se limi-
tează.

Documentele solicitate suplimen-
tar pentru obţinerea subvenției sînt 
următoarele: 

1) copia facturilor (invoice și decla-
raţia vamală, în cazul procurării anima-
lelor din străinătate); 

2) copia certifi catului de rasă (pedi-
greu) al fi ecărui animal; 

3) copia autorizaţiei sanitar-veteri-
nare de funcţionare pentru exploataţia 
zootehnică în care vor fi  întreţinute ani-
malele; 

4) copia certifi catului de înregistra-
re (identifi care, mișcare) a animalului, 
pentru cele care sunt supuse înregistră-
rii conform Legii privind identifi carea și 
înregistrarea animalelor nr. 231-XVI din 
20 iulie 2006 (Monitorul Ofi cial, 2006, 
nr. 126-130, art. 623); 

5) copia contractului de asigurare 
a animalelor, cu excepția subvențiilor 
pentru familiile de albini,  încheiat în 
conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 

iulie 2004 privind asigurarea subvenţi-
onată a riscurilor de producţie în agri-
cultură (Monitorul Ofi cial al R. Moldova, 
2004, nr.132-137, art.704); 

6) copia ordinului de plată pri-
vind achitarea costului animalelor 
procurate; 

7) copia actului de punere și, după 
caz, scoatere de sub carantina profi lac-
tică a animalelor de prăsilă importate, 
eliberat de subdiviziunile teritoriale ale 
Agenției Naționale pentru Siguranța 
Alimentelor. 

  
Măsura 8. STIMULAREA 
INVESTIŢIILOR PENTRU 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
POSTRECOLTARE ȘI PROCESARE 

Domeniul de acţiune. Sprijinul 
este acordat pentru compensarea cos-
tului echipamentelor tehnologice și a 
utilajelor noi, achiziţionate pe parcur-
sul anilor 2011-2013 și date în exploa-
tare începând cu 1 noiembrie 2012, 
conform listei aprobate prin ordinul 
ministrului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, achitate integral și instala-
te la întreprinderile de prelucrare pri-
mară, procesare, uscare și congelare 
a fructelor și legumelor, de prelucrare 
primară, ambalare și congelare a căr-
nii, procesare, ambalare a laptelui, pre-
lucrare primară a cerealelor și produ-
selor oleaginoase, precum și la casele 
de ambalare și frigidere. 

Mărimea sprijinului acordat se cal-
culează sub formă de compensaţie în 
rate procentuale, conform facturilor, 
după caz invoice-urilor și declaraţiilor 
vamale de import (cu excepţia servici-
ilor de transport, instalare, a cheltuieli-
lor vamale, etc.), în proporţie de:

1) 50% din costul echipamentelor 
și al utilajelor pentru frigidere de păs-
trare a fructelor și legumelor amplasate 
în localități rurale, inclusiv case de am-
balare, dar nu mai mult de 2,5 mln. lei 
pentru unul și același benefi ciar;

2) 30% din costul echipamente-
lor tehnologice și al utilajelor pentru 
întreprinderile de procesare, uscare și 
congelare a fructelor și legumelor, de 
prelucrare primară, ambalare și con-
gelare a cărnii, procesare, ambalare a 
laptelui, prelucrare primară a cerealelor 
și produselor oleaginoase, amplasate în 
localități rurale, dar nu mai mult de 2,5 
mln. lei;

3) 20% din costul echipamente-
lor tehnologice și al utilajelor la între-
prinderile menționate la subpunctele 
1) și 2), amplasate în orice localitate, 
altele decât localitățile rurale, inclusiv 
unitățile administrativ teritoriale auto-
nome (orașele și satele, comunele) din 
cadrul municipiului Chișinău, dar nu 
mai mult de 1,5 mln. lei.

Pentru grupurile de producători 
cu forma juridică de organizare co-
operative de întreprinzător, ai căror 
membri sunt producători agricoli, va-
loarea subvenției se majorează cu 10 
%, cu condiţia ca fi ecărui participant 
la proiect, membru al cooperativei, să-i 
revină nu mai mult de 25% din costul 
total al investiţiei pentru care se solicită 
sprijin fi nanciar. 

Pentru tinerii fermieri sprijinul 
se majorează cu 10% din valoarea 
subvenției acordate în condiții generale. 

Documentele suplimentar solicita-
te pentru obţinerea sprijinului sînt ur-
mătoarele: 

1) documentaţia tehnică, inclusiv 
proiectul sau schiţa de proiect a încă-
perilor unde se amplasează utilajele, 
echipamentele procurate; 

2) pentru echipamentele și utilajele 
procurate – copia facturilor, a declaraţi-
ilor vamale de import și invoice-lor; 

3) copia ordinului de plată privind 
achitarea costului echipamentelor și 
utilajelor procurate; 

4) actele de dare în exploatare a 
utilajelor și echipamentelor (casei de 
ambalare), vizate de șeful direcţiei ra-
ionale pentru agricultură și alimentaţie 
și reprezentantul secţiei/serviciului teri-
torial al Agenţiei; 

5) extrasul din registrul membrilor 
cooperativei, precum și confi rmarea 
participării fi ecărui membru al coope-
rativei la efectuarea investiţiei (apor-
turi bănești, facturi, declaraţii vamale 

de import și invoice-uri, dispoziţii de 
plată etc.), după caz.

Măsura 9. STIMULAREA 
CONSOLIDĂRII TERENURILOR 

AGRICOLE

Domeniul de acţiune. Sprijinul 
este acordat producătorilor agricoli 
pentru compensarea parţială a costu-
rilor ce ţin de autentifi carea notarială a 
contractelor de înstrăinare a terenurilor 
agricole (vânzare - cumpărare, schimb, 
donaţie), de  taxa de stat la autentifi -
carea contractelor respective și de în-
registrarea contractelor date la ofi ciile 
cadastrale teritoriale.

Sprijinul va fi  acordat în cadrul 
prezentei măsuri producătorilor agri-
coli care au consolidat începând cu 1 
noiembrie 2012, cel puţin 3 parcele 
de teren, fi ind adiacente una faţă de 
alta, prin metoda vânzării – cumpărării, 
schimbului, donaţiei.

Mărimea sprijinului acordat se cal-
culează sub formă de compensaţie din 
costul autentifi cării notariale a con-
tractelor de înstrăinare a terenurilor 
agricole (vânzare - cumpărare, schimb, 
donaţie),  taxei de stat la autentifi carea 
contractelor respective și înregistrării 
contractelor date la ofi ciile cadastrale 
teritoriale în proporţie de  50%, însă nu 
mai mult 400 lei pentru o tranzacţie cu 
o parcelă de teren agricol.

 Documentele solicitate suplimen-
tar la obţinerea sprijinului pentru con-
solidarea terenului agricol:

1) copia contractului de înstrăinare 
a terenului cu parafa de înregistrare a 
acestuia la ofi ciul cadastral teritorial;

2) copia ordinului de plată pentru 
autentifi carea notarială a contractului;

3) copia ordinului de plată  pentru 
taxa de stat;

4) copia ordinului de plată pentru 
înregistrarea contactului la ofi ciul ca-
dastral teritorial.

 Măsura 10. STIMULAREA IRIGĂRII 
TERENURILOR AGRICOLE 

Domeniul de acţiune. Subven-
ţia se acordă producătorilor agricoli, 
inclusiv prin intermediul asociaţiilor 
utilizatorilor de apă, pentru compen-
sarea parţială a cheltuielilor suportate 
la utilizarea resurselor energetice la 
pomparea apei pentru irigaţie (energie 
electrică, motorină și benzină), după 
cum urmează: 

1) 50% - din costul cheltuielilor su-
portate la utilizarea energiei electrice la 
pomparea apei din sistemele de irigare 
centralizată; 

2) 80% - din costul cheltuielilor su-
portate la utilizarea energiei electrice la 
repomparea apei de două și mai multe 
ori din sistemul de irigare centralizată; 

3) 0,5 lei pentru fi ecare 1m3 de apă 
utilizată efectiv la irigație prin sistemele 
de irigare, altele decât cele menționate la 
subpunctul 1) și 2), conform rapoartelor 
privind utilizarea apei, aprobate în modul 
stabilit de Agenția „Apele Moldovei”.

Producătorii agricoli prezintă ur-
mătoarele documente: 

1) copia contractului de prestare a 
serviciilor la pomparea apei de către staţi-
unile tehnologice pentru irigare și Direc-
ţia nodului Hidrotehnic Costești-Stînca; 

2) copia autorizației pentru 
folosința specială a apei, eliberată de 
subdiviziunile teritoriale ale Inspecto-
ratului Ecologic de Stat.

3) limitele de captare a apelor din 
sursele de suprafață și raportul privind 
utilizarea apei, completat în baza for-
mularului „raportului nr. 1 –gospodări-
re a apelor”, aprobate în modul stabilit 
de Agenția „Apele Moldovei”; 

 4) copia facturilor și dispoziţiile de 
plată privind achitarea resurselor ener-
getice, utilizate la pomparea apei pen-
tru irigare. 

Documentele pentru subvenţio-
nare se depun la sediile secţiilor/servi-
ciilor ale Agenţiei pentru Intervenţie și 
Plăţi în Agricultură, din raza teritorială 
în care s-a efectuat investiţia, de către 
reprezentantul legal al solicitantului. 
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MAIA infi rmă că 20% din familiile de albine 
ar putea muri de foame

Șeful Direcției politici de 
piață în sectorul zootehnic din 
cadrul Ministerului Agricul-
turii și Industriei Alimentare, 
Vitalie Ciobanu, afi rmă că este 
exagerată aprecierea precum că 
fi ecare a cincia familie de albi-
ne poate muri de foame până la 
apariția fl orilor din care acestea 
pot culege miere. 

Recent președintele Asoci-
ației Naționale a Apicultorilor, 
Ștefan Condratiuc, a declarat 

pentru Info-Prim Neo că seceta 
de anul trecut a împiedicat cu-
legerea mierii și albinele, pur și 
simplu, mor de foame. 

„Două săptămâni în urmă 
am fost și am verifi cat cei 25 de 
stupi pe care le am. Nu am vă-
zut albine moarte, ba chiar încă 
au rezerve de mâncare. Dacă 
totuși albinele termină rezerve-
le de miere, apicultorii pot pro-
cura amestecuri care se vând 
special pentru hrănirea lor”, a 

declarat Vitalie Ciobanu repor-
terului agenției. 

Șeful Direcției politici de 
piață în sectorul zootehnic a 
mai spus că, în discuțiile cu alți 
apicultori, doar unul a spus că 
a pierdut o familie de albine, 
iar restul nu se plâng de situa-
ție. „Poate că am avut noroc și 
albinele mele au avut de unde 
culege mai multă miere. Totuși, 
dacă unii apicultori doresc să 
întrețină câteva sute de stupi, 
trebuie să înțeleagă riscurile și 
să se asigure cu hrană în anii 
mai secetoși”, a remarcat Vita-
lie Ciobanu. 

Președintele Asociației Na-
ționale a Apicultorilor, Ștefan 
Condratiuc, a comunicat recent 
că, potrivit datelor preliminare 
între 20% și 30% din familiile 
de albine vor pieri până la noua 
recoltă de miere, dar situația 
reală va fi  cunoscută spre sfâr-
șitul lunii martie. 

Potrivit datelor Asociației 
Naționale a Apicultorilor, în 
Moldova sunt circa 5 mii de 
apicultori.

Agenții economici, care pro-
duc produse agricole ecologice, 
vor aplica pe acestea un timbru 
comercial național „Agricultura 
ecologică - Republica Moldova”. 
Această normă va fi  implementa-
tă în rezultatul aprobării de către 
guvern a unui regulament, elabo-
rat de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare.

Potrivit explicațiilor de către 
șeful Direcției pentru produc-
ție ecologică a ministerului, Iurii 
Senic, timbrul comercial a depă-
șit procedura de înregistrare la 
Agenția proprietății intelectuale, 
și în conformitate cu Convenția 
de la Paris privind recunoașterea 
de branduri este recunoscut de 17 
țări membre ale UE.

„La exterior, timbrul reprezin-
tă un semn de culoare verde cu 
inscripția „eco” pe centru și „Agri-
cultura ecologică - Republica Mol-
dova” pe perimetrul acesteia. Uti-
lizarea timbrului național comer-
cial este gratuită”, spune Senic.

Conform spuselor sale, mar-
carea producției cu astfel de tim-
bre intră în obligațiunile agenților 
economici care sunt înregistrați 

în sistemul de producere ecolo-
gică și care dispun de certifi catele 
respective. În prezent agricultura 
ecologică în Moldova se practi-
că pe circa 60 mii de hectare. În 
calitate de produse ecologice sunt 
atestate, în special, producția fi -
totehnică (cartoful, morcovul, 
ceapa, usturoiul, merele). Într-o 
măsură mai mică sunt certifi cate 
produsele provenite din sectorul 
zootehnic (untul, laptele, brânze-
turile) a unor producători în par-
te. Până la sfârșitul anului 2013, 
se preconizează a fi  introduse în 
acest registru și produsele din 
carne.

 Produsele agricole ecologice vor 
fi  însoțite de un timbru special 

Guvernul Japoniei va acorda un grant în va-
loare de 1,150 mld. de yeni sau aproximativ 15 
mil. de dolari americani pentru utilizarea efi ci-
entă a combustibilului din biomasă. O decizie în 
acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul ședin-
ței Guvernului.

În cadrul proiectului vor fi  achiziționate sis-
teme de încălzire cu biomasă, îndeosebi pen-
tru instituțiile de învățământ din comunitățile 
rurale din Moldova. Cazanele de producție ja-
poneză vor fi  instalate în 25 de sate din Repu-

blica Moldova, acestea fi ind selectate de partea 
niponă.

Deși ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a 
spus că negocierile pe marginea acestui proiect 
au durat trei ani, proiectul a ajuns pe masa gu-
vernului deja cu termenul-limită stabilit pentru 
a fi  semnat de guvern. Prin urmare, proiectul a 
fost semnat în regim de urgență, chiar dacă vi-
cepremierul Valeriu Lazăr a atenționat asupra 
faptului că nu există platformă de coordonare 
bine pusă la punct.

Japonia acordă 15 mil. de dolari pentru cazane 
pe biocombustibil în satele moldovenești

„Declarațiile despre pericolul 
bancrotizării a două treimi din 
fermele zootehnice și creșterea 
prețurilor la carne, nu au nici un 
substrat real și pot fi  califi cate, 
mai degrabă, drept atacuri rai-
der asupra ministerului agricul-
turii”, a relatat Bumacov.

Ministrul a spus că situația în 
sectorul zootehnic este una com-
plicată, dar nicidecum catastrofală.

„Cei care organizează răspân-
direa acestor informații false, 
afi rmând că o fac cu intenția de a 

Bumacov: „Situația în sectorul zootehnic 
este complicată, dar nu catastrofală”
Vasile Bumacov, ministru al agriculturii, dezminte informația despre situație 
catastrofală din sectorul zootehnic

ajuta producătorii locali, sunt, de 
fapt, inșii care doreau să promo-
veze în parlament inițiativa des-
pre anularea TVA și a taxelor va-
male pentru importul cerealelor 
furajere. Dacă le reușea, aceasta 
le-ar fi  oferit posibilitatea câtor-
va agenți economici de a importa 
în regim preferențial nu numai 
porumb, de care, cu adevărat 
este nevoie în sectorul zootehnic, 
dar și grâu și alte tipuri de cerea-
le”, a conchis ministrul.

Potrivit spuselor sale, anula-
rea impozitelor pentru importul 
de cereale furajere ar permite 
îmbogățirea autorilor inițiativei, 
dar și a celor care stau în spate-

le acestora. În schimb, o mare 
parte dintre producători ar fi  fost 
păgubiți, deoarece ei ar fi  fost ne-
voiți să reducă prețurile și, astfel, 

să suporte pierderi.
„Pe parcursul a șase luni, mi-

nisterul este preocupat de soluți-
onarea problemelor din sectorul 

zootehnic. Statul a alocat un aju-
tor pentru fi ecare fermă de pră-
silă, raportat la 500 lei pentru 
întreținerea unei vaci. Conform 
Regulamentului de subvențio-
nare pentru anul 2013, ramura 
zootehniei va primi mai multe 
mijloace. Și continuăm să cău-
tăm sprijinul unor donatori”, a 
subliniat ministrul.

În anul 2013 Fondul de sub-
venționare a agriculturii a sporit 
față de anul 2012 de la 400 mil. 
lei până la 460 mil. lei. Astfel, 
subvențiile pentru sectorul zo-
otehnic au crescut de două ori. 
Continuăm să căutăm sprijin din 
partea donatorilor.
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TAXE

STIMAȚI AGRICULTORI 

ȘI FERMIERI!

Începând cu 1 februarie 2013 Școa-
la Profesionala Cărpineni v-a organiza 
cursuri pentru obținerea permisului de 
tractorist-combainer cu studierea teh-
nicii agricole performanţă. Durata stu-
diilor 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.

Unifi carea votată de Guvern 
urmează să simplifi ce adminis-
trarea fi scală și să prevină sche-
mele de evaziune. Agricultorii 
salută decizia, dar cer ca do-
cumentul să conțină prevederi 
mai clare.

La ultima sa ședință, Guver-
nul demisionar a decis pe ne-
așteptate să adopte un proiect 
de lege ce prevede introducerea 
impozitului unic în agricultu-
ră. Vasile Bumacov, ministrul 
în exercițiu al Agriculturii și 
Industriei Alimentare, spune 
că proiectul a fost discutat cu 
fermierii timp de mai bine de 
un an și, dacă acesta va trece 
de Parlament, noul impozit va 
substitui alte șase taxe. Este 
vorba de impozitul pe venit, cel 
funciar, pe imobil, taxa pentru 
apă, cea pentru drumuri și cea 
pentru amenajarea teritoriului, 
informează adevărul.md.

Plus TVA, 
contribuții sociale 
și medicale

„Impozitul consolidat va fi  
plătit în funcție de calitatea te-
renului agricol, adică de nivelul 
de bonitate. În Republica Mol-
dova, media este de 64 de grade 
la un hectar, care va fi  înmulțită 
cu 3,1 lei și astfel va rezulta va-
loarea impozitului pentru fi eca-
re hectar“, a precizat Bumacov. 
Impozitul unic nu va include 
însă și TVA, contribuțiile la fon-
dul social și cele medicale.

Guvernul propune ca achi-
tarea impozitului unic să se 
facă în două etape: până pe 30 
septembrie – 50% din suma 

Guvernul a adoptat introducerea 
impozitului unic în agricultură

anuală, iar restul până pe 30 
noiembrie. Potrivit progno-
zelor făcute de autorități, în-
casările anuale la bugetul de 
stat ca urmare a implementă-
rii impozitului agricol unic vor 
constitui 353,5 milioane de lei.
Alexandru Slusari, președintele 
Uniunii Asociației Producăto-
rilor Agricoli Uniagroprotect, 
salută decizia Guvernului, dar 
atrage atenția asupra faptului 
că documentul a fost adoptat cu 
întârziere și mai trebuie perfec-
ționat. „În varianta discutată în 
grupurile de lucru, nu era clar 
cine vor fi  subiecții impozitării. 
Or, sunt producători agricoli 
care se ocupă doar cu prelu-
crarea pământului, dar sunt și 
cei care dețin terenuri, însă au 
și moară, și ferme de vite. Mai 
sunt și agenți economici care 
prestează servicii cu tehnică 
agricolă. Nu e clar ce regim fi s-
cal va fi  aplicat pentru astfel de 
activități?“, spune Slusari.

În opinia președintelui Uni-
agroprotect, ar fi  potrivit mo-
delul din Ucraina sau cel din 

Rusia, unde impozitul unic este 
aplicat doar în cazul gospodă-
riilor cu peste 75% din venituri 
provenite din vânzarea produ-
selor agricole. Slusari susține 
că pentru a evita apariția unor 
probleme de aplicare, ar fi  fost 
indicat ca în 2013 să fi e imple-
mentate trei proiecte-pilot de 
testare a acestui sistem de im-
pozitare, ca apoi, din 2014, să 
fi e extins în toată țara.

„Toți trebuie să 
plătească taxe“

Vasile Cociu, directorul 
gospodăriei agricole Caraha-
sani-Agro SRL, califi că decizia 
Guvernului drept una adecvată. 
„Până acum cei care își lăsau 
terenul paragină nu plăteau o 
serie de impozite. Achită doar 
cei care declarau că au avut 
vânzări. Nu este echitabil. Or, 
unii au cumpărat terenurile 
pentru a le revinde. Din cauză 
că ei nu le lucrează, se dezvoltă 
paraziții și buruienile. Cu impo-

zit unic va fi  mai multă drepta-
te“, a menționat agricultorul. În 
opinia lui, autoritățile ar trebui 
să promoveze o politică fi scală 
mai clară și previzibilă.

Dumitru Budianschi, direc-
tor de programe la Centrul Ex-
pert-Grup, susține că inovația, 
pe lângă simplifi carea taxării 
în agricultură, ar putea avea ca 
efect și mărirea bazei de impo-
zitare. 

Nemulțumiți 
de TVA de 20%

Tot joi, Guvernul a decis ca 
diferența de 12 puncte procen-
tuale dintre cota TVA de 20% 
la producția agricolă aplicată 
de la 1 ianuarie și cea veche de 
8% să rămână în contul între-
prinderilor pentru dezvoltarea 
acestora. Anterior se prevedea 
că diferența va fi  restituită pro-
ducătorilor agricoli în termen 
de 30 de zile.

„Este corect, pentru că Fis-
cul dispune deja de suficiente 
capacități pentru monitoriza-
rea plății TVA și nu este nece-
sară procedura de restituire“, 
explică economistul Dumitru 
Budianschi. Expertul suge-
rează însă că această inovație 
fiscală nu este încă bine gân-
dită: „Nu e clar modul în care 
va fi gestionată returnarea 
TVA la exportul de produse 
agricole“.

În același timp, Vasile Co-
ciu, directorul Carahasani-
Agro, susține că deja se con-
fruntă cu difi cultăți în relația 
cu Fiscul în urma introducerii 
cotei TVA de 20%. „Au spus că, 
de fapt, nu se schimbă nimic, 
dar ne-am trezit cu numeroa-
se probleme. Anterior, noi fă-
ceam plata TVA prin achitări 
reciproce cu Fiscul. Or, se în-
tâmplă să avem sold în cont 
la TVA. Acum, deși aveam la 
început de an un sold de pes-
te 700.000 de lei, după noul 
sistem de calcul, va trebui să 
plătim suplimentar peste un 
milion de lei. Cred că ar trebui 
să revenim la sistemul vechi“, a 
afi rmat directorul.

Aleșii locali vor primi salarii cu 
până la 48% mai mari, iar funcționarii 
cu demnitate publică din autoritățile 
centrale vor benefi cia de o majorare 
de 7%. Un proiect de lege în acest sens 
a fost adoptat astăzi în prima lectură 
în Parlament.

Astfel, salariile celor 1443 de aleși 
locali, printre care primari, vice-pri-
mari, președinți și vice-președinții de 
raion, vor benefi cia de o majorate de 
la 33% la 48%, începând cu 1 aprilie 
curent. De o majorare cu 7 la sută vor 
benefi cia 1566 persoane cu demnitate 
publică din autoritățile publice, dintre 
care 101 deputați, 773 procurori și 516 
judecători.

Pentru majorările salariale ale ale-
șilor locali, fondul de salarii va fi  su-
plimentat cu24,6 mil. lei, iar pentru 
majorarea salariilor funcționarilor cu 

demnitate publică se vor aloca 4 mil. 
lei lunar, sau 32 mil. pentru cele 8 luni 
din 2013. În cadrul ședinței Guvernului 
care a avut loc astăzi, prim-ministrul 
Vlad Filat a declarat că resursele fi nan-
ciare necesare pentru majorarea salari-
ilor aleșilor locali au fost rectifi cate în 

bugetul de stat pentru anul 2013.
Astfel, primarul capitalei Dorin 

Chirtoacă și bașcanul Găgăuziei vor 
primi câte 9500 lei lunar. Salariile ale-
șilor locali vor varia de la 5000 lei la 
8600 lei, în dependență de numărul 
de locuitori și de funcția deținută.

Salarii mai mari cu până la 48% pentru aleșii locali
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Legumicultura Moldovei și României 
stă sub semnul tehnologiilor avansate

Protecția culturilor - 
capcane pentru insecte

Capcanele de insecte - colorate, lipi-
cioase - sunt special concepute pentru a 
atrage și a captura insectele mici, cum ar 
fi : afi dele, Thripsul sau musculița albă.

”Insectele - precum Thripsul - nu au 
o perioadă latentă din punct de vedere 
al anotimpului. Cum crește temperatu-
ra peste 8 °C, cum ies și se hrănesc. În 
răsadniță sunt și peste 20 °C, iar dacă 
spațiul de producere a răsadurilor este 
amenajat pe locul unde cu un an în urmă 
au fost produse legume, automat, există 
riscul ca insectele să iasă și să se hră-
nească din tinerele plăntuțe.

Legumicultorii pun bazele unui 
nou ciclu de producție în sere și, 
ulterior, în câmp. Vremea încă 
bună, cu temperaturi cât de cât 
„domestice”, ușurează activitatea 
legumicolă. În paralel cu munca 
din răsadnițe, fermierii sunt pre-
ocupați și de achiziția inputurilor, 
dar și să afl e noi practici tehnolo-
gice care le-ar putea spori produc-
tivitatea.

În perioada de început a unui 
nou ciclu de producție legumico-
lă, compania Marcoser, România, 
unul dintre actorii importanți din 
Matca, mai ales pe zona de cerce-
tare-producție, de consultanță și 
distribuția de semințe și produse 
pentru legumicultură, a organizat 
o serie de simpozioane în Româ-
nia, dar și în Republica Moldova, 
la Cahul.

Cu acest prilej, specialiștii com-
paniei - Marius Petrache și Costel 
Pohrib, împreună cu directorul de 
vânzări Cătălin Petrache - au pre-
zentat cele mai avansate tehnolo-
gii și produse din portofoliul com-
paniei pentru creșterea producti-
vității și calității legumelor, atât 
în sistem protejat, cât și în câmp, 
inclusiv pentru producerea de ră-
saduri.

În mod normal, ca să vedem pagu-
bele produse de unii dăunători trebuie 
să controlăm aproape zilnic fiecare fir 
de răsad. Dacă observăm ce fel de in-
secte sunt capturate în capcană, atunci 
vom putea ști ce măsuri de combate-
re trebuie să luăm”, a precizat Costel 
Pohrib.

Plan de combatere 
a dăunătorilor și de 
fertilizare

„Pentru acest nou ciclu de producție, 
am pregătit și planurile de combatere a 
dăunătorilor și planurile de fertilizare, 
în funcție de speciile cultivate, de ciclul 
de producție, de hibridul folosit. Le vom 
oferi planurile de fertilizare și de com-
batere bazate pe experiența noastră și 
pe rezultatele din activitatea de cerce-
tare. În funcție de cultură, de condițiile 
climaterice de afară, știm că va apărea 
un anumit agent patogen, un dăunător, 

care își va face simțită prezența mai pu-
ternic decât ceilalți. Ținta noastră este 
să prevenim apariția agentului patogen, 
a bolii prin tratamente preventive”, a ex-
plicat Costel Pohrib.

Substratul pe bază 
de turbă

„Tot ceea ce am expus noi în fața 
unui public din ce în mai interesat este 
de strictă actualitate. Noutățile tehnolo-
gice le-am prezentat în paralel cu tehno-
logiile tradiționale sau vechi. De aseme-
nea, am insistat asupra greșelilor care 
se mai fac, pentru a fi  remediate. Spre 
exemplu, la producerea răsadurilor, re-
comandăm ca semănatul să nu se mai 
facă în pământ de pădure, cum, de altfel, 
se proceda înainte, ci numai în substrat 
profesional pe bază de turbă”, ne-a de-
clarat Costel Pohrib, directorul științifi c 
al companiei.

Fertilizare echilibrată
Acesta a subliniat utilitatea substra-

tului pe bază de turbă, pentru că acesta 
conține deja adaosul de NKP, are mine-
ralele și microelemente necesare și este 
special conceput pentru primele două 
- trei săptămâni de dezvoltare a răsadu-
rilor. Ulterior, se poate veni cu o soluție 
de NPK în proporție de 0,1-0,2%. „În 
Matca, dar nu numai aici, am putut con-
stata că unii cultivatori nu pun îngrășă-
mintele care trebuie.

Fertilizează greșit. În faza de dezvol-
tare a răsadurilor, ne trebuie un îngră-
șământ echilibrat. Sunt pe piață zeci de 
fi rme care oferă produse de acest gen: 
19-19-19 sau 20-20-20 sau 21-21-21 
NPK. Raportul trebuie să fi e de 1:1:1. 
În practică, se aplică o lingură de NPK 
echilibrat la 10 litri de apă și apoi ferti-
rigarea funcționează fără probleme”, a 
precizat Costel Pohrib.

O metodă de mulcire 
bine adaptată

Mulcirea este o altă metodă tehnolo-
gică tot mai utilizată.

„Nu am inventat-o noi, diferența este 
că am promovat o metodă de mulcire 
adaptată condițiilor din România, cu 
folie transparentă pentru ciclul extra-
timpuriu. Aici este buba. Când aud de 
mulcire, fermierii se gândesc automat la 
folia neagră. Noi am demonstrat clar că 
primăvara solul este foarte rece, lumina 
este insufi cientă, iar solarul nu se încăl-
zește corespunzător, cu folie neagră.

Venind cu folie transparentă, re-
zolvăm problema încălzirii solului și a 
solarului, scădem semnifi cativ umidi-
tatea relativă în solar și, astfel, reducem 
riscul apariției bolilor - mană, botrytis, 
clavibacter, etc. - cu până la 90%. Iar 
pe timpul verii se mai rezolvă problema 
Thripsului. Thripsul are două faze de 
dezvoltare în sol. Prin aplicarea foliei de 
mulcire, larvele de thrips nu mai ajung 
în sol. Am tăiat, astfel, generația urmă-
toare”, ne-a declarat Costel Pohrib.

 Modelul de solar 
din Matca

Potrivit reprezentanților Marcoser, 
caracteristic pentru Matca este mode-
lul de solar monovolum. La streașină 
are 1,8-2 m, cu o înălțime la coamă de 
4-6 m. Scheletul este din lemn, acoperit 
cu folie profesională multiaditivată cu 
aditivi de rezistență, elasticitate pentru 
a nu crăpa iarna și să nu se rupă vara, 
cu trei ani garanție și 5-7 ani durată de 
viață, cu aditivi pentru difuzie, aditivi IR 
(Infra-Red) pentru a păstra în solar mai 
multă căldură.

Masa lemnoasă a scheletului creează 
umbre puternice în solar iar lumina nu 
se transmite uniform în spațiul de cultu-
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ră pe toată suprafața și pe toate nivele-
le de dezvoltare a legumelor. Utilizarea 
unei folii profesionale cu difuzie rezolvă 
problema umbrelor și dispersează uni-
form lumina în solar și la nivelul plan-
telor.

Folia de acoperire pentru sere și so-
larii este multiaditivată cu aditivi de ul-
tima generație (UV, EVA, IR, AV, etc), ce 
asigură o durată lungă de viață, protec-
ție sporită contra radiațiilor ultraviolete 
dăunătoare, protecție termică și protec-
ție anti-insecte (musculița albă, Thrips) 
prin blocarea pătrunderii în solar a lun-
gimilor de undă după care se orientează 
insectele.

Apoi, mai nou, Marcoser a testat des-
chiderea laterală semiautomatizată de la 
un capăt la altul cu manivelă. În Matca, 
solariile ajung la o lungime de 50-500 m 
și se utilizează metode clasice de deschi-
dere manuală pentru aerisire, ce durea-
ză de la 40-50 minute până la o oră și 
jumătate.

Zeolitul - 
„piatra care fi erbe”

În activitatea de cercetare, compania 
Marcoser a înregistrat rezultate remar-
cabile. 

„În cercetarea noastră, am testat mai 
multe rețete de amestec între gunoiul de 
grajd sau dejecțiile de păsări cu diferite 
proporții de materiale inerte și prepara-
te biologic active pentru obținerea unor 
biocomposturi care vor fi  utilizate la cul-
tura de legume în sistem ecologic.

De fapt, am obținut un îngrășământ 
de foarte bună calitate”, a detaliat Cos-
tel Pohrib. Practic, s-a făcut o fosă cu 
un schelet din lemn, îngrădită cu folie, 
unde s-au depozitat dejecțiile obținute 
în gospodăria rurală. Noutatea constă 
în introducerea unui adaos de zeolit – 
„piatra care fi erbe” - o rocă de origine 
vulcanică, poroasă, care are proprieta-
tea de a absorbi atât gazele, în special 
amoniacul, cât și lichidele.

Prin testări repetate s-a reușit spori-
rea vitezei de descompunere a gunoiului 
de grajd de la șase la două luni. După 
luni de cercetare, s-a obținut un îngră-
șământ natural cu eliberare controlată, 
care, încorporat în sol, eliberează ele-

mentele nutritive în funcție de tempera-
tură, în funcție de apă și de pH-ul din 
sol.

Relații profesionale 
cu moldovenii

Marcoser desfășoară o vie activitate 
cu producătorii din Republica Moldova. 
Spre exemplifi care, anul trecut, pe 18 
noiembrie, la Cahul, a avut loc un sim-
pozion în care au fost prezentate tehno-
logii și produse noi pentru îmbunătăți-
rea calității și productivității culturilor 
legumicole.

De asemenea, pe întreg parcursul 
anilor 2011-2012 se pot consemna mai 
multe vizite ale fermierilor moldoveni la 
Matca.

“În Republica Moldova nu există 
surse de informații, după cum nu prea 
există nici în România. Aici este cea mai 
mare problemă. Astfel că multe asocia-

ții agricole din Republi-
ca Moldova închiriază 
autocare cu câte 40-50 
de persoane, vin la noi 
și le facem prezentările 
de specialitate pe partea 
de consultanță, în maga-
zinul propriu”. Apoi, se 
organizează un circuit de 
o zi la fermierii din co-
mună, unde oaspeții pot 
vedea pe viu culturile de 
ardei, castraveciori, to-
mate, adică toate culturi-
le care sunt în cultură la 
momentul respectiv.

„Noi avem deschidere, 
împărtășim din experien-
ța noastră, le permitem 
să intre în solariile oame-
nilor, îi văd pe legumicul-
tori la lucru, îi întreabă 
cum se face, ceea ce nu 
este la îndemâna oricui. 
Pe termen lung avem o 
colaborare, am stabilit o 
relație de încredere și o 
relație profesională tot pe 
inputuri și pe consultanță 
agricolă. Faptul că fermi-
erii de peste Prut folosesc 

folie profesională îi ajută foarte mult la 
timpurietate și la creșterea productivită-
ții legumelor ”, a precizat Costel Pohrib.

În perioada 25-27 iunie, 2012, Fe-
derația Națională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform, a organizat un 
turneu de studiu pentru producătorii de 
legume moldoveni. La turneu au partici-
pat 13 legumicultori din diferite regiuni 
ale țării care s-au deplasat în comuna 
Matca județul Galați (România). 

Matca este cea mai cunoscută zonă 
legumicolă din România. Aici sunt cir-
ca 2000 ha de sere în care agricultorii 
cresc: roșii, ardei, vânătă, castraveți, 
dovlecei, etc. În Matca 90 la sută din 
localnici sunt antrenați în legumicultu-
ră, practic fi ecare gospodar are pe lângă 
casă cel puțin o seră, cu suprafața de la 
15 la 50 de ari.

Producătorii moldoveni au fost im-
presionați de mulțimea de sere, dar și 
de faptul că toate sunt construite din 
lemn. „De ce să construim sere de me-
tal, dacă putem obține rezultate bune 
într-o seră din lemn?”, spun fermierii 
din Matca. În Republica Moldova situ-
ația la acest capitol este diferită, lem-
nul ajunge să coste practic cât metalul, 
în plus, pentru construcția serelor din 
metal producătorii primesc suport din 
partea statului. 

Comparativ cu producătorii moldo-
veni, cei din România afi rmă că legumi-
cultura este o afacere profi tabilă pentru 
ei, chiar dacă activitatea în seră este difi -
cilă, iar forța de muncă este o problemă.

Românii produc legume în două ci-
cluri (decembrie - iunie, iulie - noiem-
brie), serele sunt încălzite cu rumeguș 
de lemn, iar irigarea prin picurare se 
face din fântâni arteziene. Moldovenii 
obțin legume într-un singur ciclu de 
producere, pentru că cheltuielile de în-
călzire a serelor sunt foarte mari. 
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INTERNAŢIONAL

Piața mondială a grâului
Prețul grâului a scăzut sub nivelul de 242 euro/tonă. Precipitațiile căzute în 

SUA au fost de natură a încuraja operatorii de pe piață. În plus, fondurile specula-
tive exercită o presiune suplimentară asupra pieței prin vânzarea unui număr de 
20.822 loturi. Algeria anunța achiziționarea unei cantități de 400.000 tone, din 
care o mare cantitate provine din Franța. Brazilia anunța cumpărarea a 100.000 
tone de grâu din SUA, Argentina neputând face față solicitărilor braziliene. Expor-
turile UE au fost superioare cantității de 400.000 tone și depășesc așteptările, ceea 
ce va duce totalul la 16 milioane de tone, obiectivul stabilit pentru anul de piață 
2012/2013. Bilanțul grâului poate fi  tensionat în a doua parte a anului ca urmare a 
unor posibile importuri venite din partea Rusiei.

COTAȚIILE GRÂULUI LA BURSA DIN CHICAGO

COTAȚIILE GRÂULUI FUTURES LA BURSA DIN LONDRA

Piața externă a porumbului
Piața porumbului a scăzut cu 4 euro/tonă ca urmare a concurenței venite din 

partea Ucrainei. Bruxelles-ul a emis certifi cate de import aferente cantității de 
380.000 tone, din care Franța a exportat 30.000 de tone. Disponibilitățile de export 
din bazinul Mării Negre sunt limitate, ceea ce este un semnal pentru revigorarea 
exporturilor de orz din Franța. Prețul porumbului a scăzut ca urmare a diminuă-
rii incertitudinii legate de seceta din America de Sud. Scăderea exporturilor SUA la 
284.700 tone este în măsură să mențină tendința de scădere de la bursa din Chicago.

COTAȚIILE PORUMBULUI FUTURES LA BURSA DIN CHICAGO

COTAȚIILE PORUMBULUI – MATIF

Evoluții pe piața mondială agroalimentară
Piața externă a orzului

Prețul orzului furajer a scăzut în absența unor elemente directoare venite din 
partea grâului care să susțină orzul. Arabia Saudită a cumpărat 1 milion de tone, 
iar Libia 25.000 tone orz furajer. Certifi catele de export emise de Bruxelles au fost 
aferente cantității de 179.000 tone, din care 10.600 de tone exportate de Franța. 
Interesul pentru orzul pentru bere este scăzut.

COTAȚIILE ORZULUI FOB – FRANȚA

Piața externă a oleaginoaselor
Soia. Complexul oleaginoaselor a suferit foarte mult ca urmare a valului de 

panică produs de piața soiei în absența de noi elemente. Ameliorarea condițiilor 
meteorologice din America de Sud a dus la îmbunătățirea situației de pe piața ole-
aginoaselor. Exporturile americane de soia au fost sub așteptările operatorilor ca 
urmare a anulării unor contracte ale Chinei. Îngrijorările legate de diminuarea 
producției de soia din Argentina au reprezentat capul de afi ș al ultimei săptămâni.

COTAȚIILE PENTRU SOIA FUTURES LA BURSA DIN CHICAGO

COTAȚIILE ULEIULUI DIN SOIA LA BURSA DIN ROTTERDAM

Floarea-soarelui. Evoluția euro a făcut ca prețul fl orii-soarelui și în 
special al uleiului să fi e competitiv pe piața internațională.

COTAȚIILE LA FLOAREA-SOARELUI FOB – FRANȚA

PREȚUL ULEIULUI DIN FLOAREA-SOARELUI LA BURSA 
DIN ROTTERDAM

Rapița. Prețul rapiței a înregistrat, în săptămâna anterioară, o scădere a prețu-
lui de 4 euro/tonă. Franța a anunțat că suprafața ocupată cu rapiță este de 1,52 mi-
lioane de hec tare, considerată a fi  mai mică cu 5% față de situația din anul anterior 
de piață. Prețul rapiței a fost de 467 euro/tonă în cazul schimburilor din luna mai 
2013. Pe continentul european îngrijorările legate de nivelul producției de rapiță 
creează o anumită incertitudine în rândul operatorilor. Condițiile de dezvoltare a 
culturilor de iarnă rămân sub semnul întrebării în partea vestică a Europei.

COTAȚIILE RAPIȚEI – MATIF

Agro-business.ro
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CERERI ŞI OFERTE

Cereri și oferte – perioada 13 - 28 februarie 2013 (www. agravista.md)

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

AVEM GRIJĂ DE TOŢI, APRECIEM PE FIECARE

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

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

ANGAJĂM MANAGERI AGRONOMI.
INVITĂM SPRE COLABORARE COMPANII DE DISTRIBUŢIE

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

Tel./fax: 0 22 273590; 069940046
e-mail: oberegagro@gmail.com

OFERTE
Nume produs Descriere produsului Cantitate Regiune

PRODUSE CEREALIERE

Grâu Grâu furajer 23% gluten, 
85% IDC 200 tone Ungheni, s. Boghenii Noi, Telefon: (236) 48230, 

Telefon mobil: 079501481   

Grâu Grâu alimentar 22% glu-
ten, 90% IDC 150 tone Ungheni, s. Tescureni, Telefon: (236) 20616, 

Email: traidanagro@gmail.com   

Grâu Vând grâu alimentar 23% 
gluten, 90% IDC 100 tone Ungheni, s. Manoileşti, Telefon mobil: 069947447   

Grâu Grâu alimentar 22% glu-
ten, 90% IDC 100 tone Ungheni, s. Cornova, Telefon: (236) 47232, Tele-

fon mobil: 079569125   

Grâu
Comercializez grâu ali-
mentar, depozitul produ-
cătorului 

15 tone Briceni, s. Mihăileni, Telefon: (246) 24384, Tele-
fon mobil: 069135119   

Grâu Se vinde grâu alimentar, 
conţinutul de gluten-24%. 80 tone Făleşti, s. Izvoare, Telefon: (259) 69133, Telefon 

mobil: 079223655   

Porumb Vând porumb pentru furaj 200 tone Făleşti, s. Izvoare, Telefon: (259) 69133, Telefon 
mobil: 079223655   

Porumb Vând porumb furajer 100 tone Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72337, Tele-
fon mobil: 69212681   

Porumb Porumb, recolta anului 
2012 soiul Moldavschii 348 11 tone Rîşcani, str. Sverdlova 5, Telefon: (256) 2-45-84, 

Telefon mobil: 69230377   

Porumb Comercializez porumb 
alimentar 100 tone Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72337, Tele-

fon mobil: 69212681   

Floarea-soarelui Se vinde fl oarea soarelui 
de calitate bună 60 tone Făleşti, s. Navîrneţ, Telefon mobil: 069194851   

Orz Se vinde orz 30 tone Făleşti, Gara Catrînic, Telefon: (259) 75311, Tele-
fon mobil: 067265255   

Orz Comercializăm orz, depo-
zitul producătorului 10 tone Briceni, s. Mihăileni, Telefon: (246) 24384, Tele-

fon mobil: 069135119   

Soia Comercializăm soia, depo-
zitul producătorului 40 tone Briceni, s. Mihăileni, Telefon: (246) 24384, Tele-

fon mobil: 069135119   
FRUCTE

Mere Vând mere Simirenco, 
Idared 15 tone Ungheni, s. Manoileşti, Telefon mobil: 069947447   

Mere Vând mere de calitate 
Simirenco, Golden, Idared  15 tone Ungheni, s. Manoileşti, Telefon mobil: 069947447   

Mere Mere Idared 7 tone Ungheni, s. Sculeni, Telefon: (236) 63247, Tele-
fon mobil: 0692168701   

Fructe uscate Comercializez prune usca-
te la tunel 2 tone Nisporeni, str. Lăpuşneanu 30, Telefon: (264) 

22324, Telefon mobil: 79575117   
LEGUME

Varză Comercializez varză de 
Pechin 15 tone Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: (236) 73253, 

Telefon mobil: 0795 50647   

Varză Comercializez varză  5 tone Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75207, Tele-
fon mobil: 069357289   

Varză
Comercializăm varză,soiul 
Leon, se păstrează în frigi-
der la Chişinău 

80 tone Briceni, s. Corjeuţi, Telefon: (246) 24384, Telefon 
mobil: 069182051   

Cartofi Comercializăm cartofi  de 
consum, soiul Rokko 10 tone Briceni, s. Corjeuţi, Telefon: (246) 24384, Telefon 

mobil: 069182051   
MATERIAL SĂDITOR ŞI SEMINCER

Seminţe de le-
gume

Vând seminţe de tomate, 
castraveţi, ardei dulce, 
gogoşari, bostanei, vinete 

nelimitat Orhei, s. Ratuş, Telefon: (235) 35342, Telefon 
mobil: 69241737   

Seminţe de le-
gume Vând seminţe de legume nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, (235) 

47267, Telefon mobil: 69346320   
Seminţe de culturi 
tehnice

Comercializez seminţe de 
culturi tehnice nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, (235) 

47267, Telefon mobil: 69346320   
Seminţe de culturi 
tehnice

Seminţe de lucernă de 
import din Italia nelimitat Orhei, s. Ratuş, Telefon: (235) 35342, Telefon 

mobil: 69241737   
Seminţe de ce-
reale  Vând seminţe de cereale nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47230, (235) 

47267, Telefon mobil: 69346320   
Seminţe de culturi 
tehnice

Seminţe de fl oarea soare-
lui Performer F1 nelimitat Orhei, s. Ratuş, Telefon: (235) 35342, Telefon 

mobil: 69241737   
Seminţe de ce-
reale

Vând seminţe de porumb 
P-461, P-348 10 tone Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72337, Tele-

fon mobil: 69212681   

Material săditor Vând butaşi de viţă de vie, 
soiuri de masă şi tehnice nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47 353   

Seminţe de fl ori Vând seminţe de fl ori nelimitat Orhei, s. Ratuş, Telefon: (235) 35342, Telefon 
mobil: 69241737   

PRODUSE APICOLE

Produse apicole Comercializez miere de 
albină de mai 100 kg Nisporeni, s. Drojdieni, Telefon: (264) 42617, 

Telefon mobil: 069359009   

Produse apicole Comercializez miere de 
albină 100 kg Nisporeni, s. Boldureşti, Telefon: (264) 64387   

Produse apicole Vând stupi pentru albine, 
orizontali 30 bucăţi Glodeni, str. Sgircea, Telefon: (249) 24243, Tele-

fon mobil: 069438305   
PRODUSE ANIMALIERE

Produse anima-
liere Carne de prepeliţă 100 kg Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 25624, Tele-

fon mobil: 067180989   

Produse anima-
liere Se vinde brânză de oi 500 kg Făleşti, s. Ciolacu Vechi, Telefon: (259) 78227, 

Telefon mobil: 067178220   

Produse anima-
liere Vând ouă de prepeliţă 5000 bu-

căţi
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 25624, Tele-
fon mobil: 067180989   

Produse anima-
liere Carne de porcină 150 tone Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42561, Tele-

fon mobil: 079045980   
ECHIPAMENTE AGRICOLE

Echipamente 
agricole

Vând stropitoare AM-14, 
stare tehnică bună o unitate Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72337, Tele-

fon mobil: 69212681   
Echipamente 
agricole

Comercializez minibrutarie 
MATADOR o bucată Nisporeni, s. Bălăneşti, Telefon: (264) 53 5 98, 

Telefon mobil: 068233316   

Echipamente 
agricole

Vând seră de sticlă, cu 
utilaj pentru încălzire şi 
creşterea răsadului, supra-
faţa 11m/22m 

o bucată Nisporeni, Telefon: (264) 22144, Telefon mobil: 
69083695, Email: vrobu@mail.ru   

Echipamente 
agricole

Vând tractor T-25 în stare 
bună o unitate Ungheni, s. Danuţeni, Telefon: (236) 34312   

Echipamente 
agricole

Se vinde sistem irigare 
prin picurare, JOHN DEER, 
stare tehnică bună 

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

Echipamente 
agricole Tractor T-70 S o bucată Nisporeni, s. Bălăneşti, Telefon: (264) 53 5 98, 

Telefon mobil: 068233316   
ALTELE

Terenuri şi con-
strucţii

Comercializez teren pentru 
construcţii 0.15 ha Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-85, Telefon mo-

bil: 69895128   
Nutreţuri sucu-
lente

Se vinde măzăriche de 
primăvară 10 tone Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72337, Tele-

fon mobil: 69212681   

Mijloace de pro-
ducţie

Se vinde peliculă - mul-
cire, culoarea neagră, 
lăţime-0,70 m

420 kg Făleşti, s. Hitreşti, Telefon mobil: 068848400   

Mijloace de pro-
ducţie

Vând material pentru legat 
la viţa de vie nelimitat Orhei, s. Costeşti, Telefon mobil: 69940794   

CERERI
Nume produs Descriere produsului Cantitate Regiune

Grâu Grâu gluten -23%, IDC - 
90% 200 tone Ungheni, s. Sculeni, str. D. Cantemir 1, Telefon: 

63629, (236) 63419, Telefon mobil: 069121750   

Grâu Achiziţionez grâu alimentar 
23% gluten, 90% IDC 200 tone Ungheni, s. Valea Mare, Telefon mobil: 

069709509   
Grâu Cumpăr grâu nelimitat Nisporeni, Telefon: (264) 22020   

Porumb Cumpăr porumb furajer 200 tone Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42561, 
Telefon mobil: 079045980   

Porumb Achiziţionez porumb nelimitat Nisporeni, Telefon: (264) 22020   
Soia Cumpăr soia nelimitat Nisporeni, Telefon: (264) 22020   

Albine Cumpăr 15 familii de 
albine. 15 bucăţi Nisporeni, s. Drojdieni, Telefon: 42617, Telefon 

mobil: 069359009   
Pepiniere viticole 
şi pomicole

Cumpăr puieţi de pruni 
Stelney 

1500 
bucăţi Nisporeni, Telefon mobil: 68895789   

Material semincer
Cumpărăm cartofi  pentru 
plantat, soiurile Agata, 
Reviera, Aladin 

o tonă Donduşeni, s. Baraboi, Telefon: (251) 24384, 
Telefon mobil: 068022312   

Cereale furajere Cumpăr lucernă balota 20 bucăţi Nisporeni, Telefon: (264) 22020   
Hrană pentru 
animale de casă Cumpăr furaje nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil: 67188900   

Hrană pentru 
animale de casă Cumpăr furaje nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360, 

Telefon mobil: 69346320   
Nutreţuri 
concentrate

Cumpăr nutreţuri 
concentrate nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil: 67188900   

Lucernă Cumpăr fân de lucernă nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47754, 
Telefon mobil: 69539981   

VÎND MERE: 
Simirenco, Idared, 

Golden. 
PREŢ NEGOCIABIL. 

Vindex Agro SRL s. Mălăieşti, 
raionul Orhei

Tel.: 079535158
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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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