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Membrele Cercului de Studiu de la 
Hîncești au organizat un marș public 
de combatere a fumatului 

NO TILL este profi tabil dacă este 
executat corect

Moldovenii dau cea mai mare parte a 
veniturilor pe mâncare
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Nu am învăţat încă lecţia: 90% din 
exportul  de fructe este direcţionat 
către o singură piaţă

5

La 20 iunie, curent, reprezentanții 
organizațiilor de fermieri: Uniunea Repu-
blicană a Asociațiilor Producătorilor Agri-
coli «UniAgroProtect», Federația Națională 
a Agricultorilor din Moldova AGROinform, 
Asociația Producătorilor și Exportatorilor 
de Cereale «Agrocer» și Asociația Produ-
cătorilor Sfeclei de Zahăr au organizat o 
conferință de presă, în cadrul căreia au cerut 
Guvernului să declare sectorul agricol drept 
prioritar în economia națională.

Alexandru Slusari, președinte al «Uni-
AgroProtect», a menționat, că este straniu 
faptul că într-o țară în care agricultura con-
tribuie la formarea a 40% din PIB, ramura 
agriculturii nu reprezintă o prioritate pen-
tru economie.

«La moment, agricultura nu se 
regăsește nici într-o strategie importantă 
de dezvoltare a Republicii Moldova, inclu-
siv în Strategia „Moldova 2020”. Mai mult, 
rolul agriculturii este foarte modest și în 
cadrul programului de guvernare, iar acest 
fapt este unul cât se poate de regretabil. 
Dacă autoritățile nu-și vor schimba atitudi-

nea față de agricultură, atunci în câțiva ani 
riscăm să distrugem un domeniu în care 
activează zeci de mii de persoane”, a spus 
Slusari. El a cerut autorităților ca până la 
fi nele lunii iulie să introducă agricultura 
drept ramură prioritară în cadrul Strategiei 
«Moldova 2020».

Prioritățile viziunii 
Moldova 2020 sunt:
• Studii relevante pentru carieră
• Drumuri bune, oriunde
• Finanțe accesibile și ieftine
• Business cu reguli clare de joc
• Asigurări sociale echitabile și 
sustenabile
• Energie furnizată sigur, utiliza-
tă efi cient
• Justiție responsabilă și inco-
ruptibilă

„Pentru a declara agricultura drept ra-
mură prioritară a economiei nu este nevoie 
de surse suplimentare, este nevoie doar de 

voință politică. În momentul în care la ni-
velul elitei politice va fi  conștientizat faptul 
că agricultura este domeniul de bază într-o 
țară considerată agrară, atunci și atitudi-
nea față de acest sector se va schimba”, a 
spus președintele ”UniAgroProtect” .

În opinia lui, în momentul în care 
agricultura va fi  declarată ramură prio-
ritară, acest lucru va atrage după sine și 
obținerea unor fonduri externe importante 
pentru dezvoltarea agriculturii.

Iurie Hurmuzachi, vicedirector al 
AGROinform a relatat despre faptul că deși 
fondul de subvenționare pentru anul curent 
trebuia să fi e de 460 mil. lei, în prezent nu 
se cunoaște soarta celor 60 mil. care urmau 
să vină din partea UE. ”Am înaintat scrisori 
către Ministerul Agriculturii și Ministerul 
Finanțelor în care am solicitat explicații, 
până la moment, însă, nu avem nici un răs-
puns. Solicităm astăzi soluționarea unui șir 
întreg de probleme în agricultură și suntem 
dispuși să oferim suport în acest scop”, a 
spus Iurie Hurmuzachi.

Continuare în pag. 3

Agricultura nu este o ramură 
strategică pentru R. Moldova?!

Sfaturi utile despre 
creşterea prepeliţelor

Agricultorii din Republica Moldova se arată extrem de indignați de atitudinea autorităților față 
de agricultură și solicită, în mod ultimativ, ca aceasta să fi e declarată drept ramură prioritară a 
economiei. Reprezentanții mai multor Asociații de agricultori au semnat în acest sens o scrisoa-
re pe care au trimis-o premierului Iurie Leancă.
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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         20.06.2013

Recolta de cartofi  va fi  mai mare în 2013 Producătorii de sfeclă de zahăr - 
rezervați în prognozeProducătorii de cartofi  se aș-

teaptă că vor strânge anul acesta o 
roadă cu cel puțin 30% mai mare 
față de anul trecut. Petru Iliev, pre-
ședintele Asociației Producătorilor 
de Cartofi , a declarat că roada va 
fi  pe alocuri chiar și cu 50% mai 
mare.

Potrivit lui Pentru Iliev, ploile 
din ultima perioadă sunt benefi ce 

pentru cartofi , iar temperaturile 
moderate favorizează dezvoltarea 
acestei culturi. Președintele aso-
ciației spune că nici dăunătorii nu 
afectează culturile acum.

Petru Iliev a mai comuni-
cat că majoritatea cartofi lor noi, 
comercializați în prezent pe piață 
sunt moldovenești. Totuși, în ultima 
perioadă au început să fi e importați 

cartofi  și din România. Iliev consi-
deră că importatorii declară un preț 
mai mic la vamă, deoarece pe piață 
cartofi i din România se vând la ace-
lași preț cu cei din Moldova.

În anul curent au fost cultivate 
cu cartofi  circa 20 de mii de hec-
tare, de pe care se preconizează 
strângerea a 300-400 de mii de 
tone de legume.

Producția de miere de salcâm se va înjumătăți anul 
acesta. Apicultorii explică situația prin faptul că salcâmul 
a înfl orit devreme, dar ploile au împiedicat albinele să 
colecteze polenul. Ei spun că trebuie să ne așteptăm la 
scumpirea acestui produs.

Grigore Popa îngrijește peste 300 de familii de albi-
ne. Bărbatul spune că, în acest an, vremea i-a dat toate 
planurile peste cap.

„Foarte mulți apicultori nu au reușit să pregătească 
familiile pentru culesul principal. Suplimentar la asta, 
prima jumătate a culesului, nopțile au fost foarte reci. A 
doua jumătate a culesului s-a ameliorat un pic, dar cule-
sul deja a fost ratat”, a explicat Grigore Popa.

Un kilogram de miere de salcâm costă acum 75 de 
lei. Însă din cauza reducerii cantității de miere din acest 
an, produsul s-ar putea scumpi în următoarele două luni. 

Apicultorii estimează că această creștere ar putea fi  
de 10-15 lei la kilogram.

„Evident că ceva va crește. Nu cred că vor depăși, în 
mediu, 90 de lei”, a declarat președintele Asociației Nați-
onale a Apicultorilor, Ștefan Condratiuc.

În Moldova există aproape cinci mii de apicultori. Po-
trivit lor, o familie de albine poat produce până la 50 de 
kilograme de miere anual.

Agricultorii care cul-
tivă sfeclă de zahăr sunt 
rezervați în prognoze cum 
va fi  roada de anul acesta. 
Președintele Uniunii Repu-
blicane a Asociațiilor Pro-
ducătorilor Agricoli „Unia-
groprotect”, Alexandru Slu-
sari, a declarat pentru IPN 
că pe alocuri se observă o 
supracreștere a culturii de 
sfeclă, dar lunile decisive 
sunt iulie și august.

„În unele locuri sfecla 
are o vegetație mai mare decât nor-
ma  pentru această perioadă. Dar și 
în 2009 în luna iunie vedeam vege-
tație mare, iar în iulie și august a fost 
secetă, după care sfecla nu s-a mai 
făcut. Pentru ca această cultură să 
dea roadă bună este nevoie ca lunile 
iulie și august să fi e ploioase”, a re-
marcat Alexandru Slusari.

Acesta a comunicat că a discu-
tat recent cu președintele Uniunii 
producătorilor de sfeclă de zahăr, 
care i-a spus că sunt premize bune 
pentru o roadă bogată, dar produ-

cătorii nu au posibilități să asigure 
o irigare adecvată, astfel, în caz de 
secetă, cultura pur și simplu nu se 
va dezvolta.

Anul trecut recolta la sfeclă de 
zahăr a fost de 22-23 tone la hec-
tar, foarte puțin potrivit specialiș-
tilor. Anul curent au fost semăna-
te cu această cultură peste 27 mii 
de hectare.

Potrivit prognozelor meteorolo-
gilor, vremea ploioasă se va menține 
pe parcursul lunii curente, iar urmă-
toarele 2 luni vor fi  mai secetoase.

Mierea s-ar putea scumpi 

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 10,00 15,00 15,00 17,00 45,00 17,00 18,00 40,00 25,00 20,00 40,00 25,00 20,00 22,00 20,00
Cartofi 5,00 5,00 5,00 6,00 6,50 6,50  -  -  - 6,00 9,00 8,00 5,50 6,50 6,00
Cartofi  timpurii 7,00 9,00 9,00 7,00 9,00 8,00 7,00 10,00 8,00 6,00 9,00 8,00 7,00 8,00 7,00
Castraveţi 3,00 4,50 4,00 2,50 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 5,00 6,00 5,00 4,00 5,00 4,00
Ceapă galbenă 9,00 10,00 9,50 9,00 10,00 9,50 8,00 9,00 9,00 8,00 10,00 9,00 8,00 8,00 8,00
Ceapă verde (cozi) 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 7,00 10,00 10,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - 30,00 30,00 30,00  -  -  - - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 25,00 30,00 25,00 35,00 38,00 35,00  -  -  - 
Dovlecei 2,00 2,00 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 3,00 2,50 1,80 2,00 2,00
Morcov 11,00 15,00 12,00 9,00 9,50 9,00 10,00 12,00 11,00 7,00 10,00 9,00  -  -  - 
Morcov timpuriu 15,00 15,00 15,00 10,00 14,50 14,00  -  -   - 12,00 15,00 12,00 7,00 9,00 8,00
Pătrunjel  -  -  - - - - 15,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Roşii de seră 12,00 14,00 14,00 14,00 22,00 14,00 13,00 23,00 17,00 15,00 22,00 20,00 15,00 18,00 15,00
Sfeclă de masă  -  -  - - - -  -  -  - 7,00 8,00 7,00  -  -  - 
Sfecla de masa timpurie 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 7,00
Usturoi 20,00 40,00 30,00 25,00 34,00 34,00 28,00 30,00 28,00 25,00 35,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Varză  -  -   - - - -  -  -   - 1,50 3,00 2,50  -  -  - 
Varză timpurie 2,00 2,00 2,00 1,20 2,50 1,50 0,80 1,50 1,00 1,50 3,00 2,50 2,00 2,00 2,00
Varză broccoli  -  -  - - - - 60,00 60,00 60,00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - 18,00 18,00 18,00 6,00 8,00 8,00 12,00 15,00 12,00 22,00 22,00 22,00
Varză de pechin  -  -  - - - - 4,00 6,00 6,00 8,00 10,00 8,00  -  -  - 
Vinete  -  -   - 18,00 20,00 18,00 20,00 25,00 20,00 30,00 35,00 30,00 23,00 23,00 23,00

FRUCTE

Banane  -  -  - - - - 19,00 19,00 19,00  -  -  - 18,00 18,00 18,00
Caise  -  -  - 10,00 16,00 16,00 15,00 25,00 15,00 8,00 10,00 10,00 10,00 13,00 10,00
Căpşune 20,00 40,00 30,00 25,00 25,00 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 20,00  -  -  - 
Cirese 8,00 10,00 10,00 12,00 12,00 2,00  -  -  - - - - 10,00 13,00 10,00
Coacăză neagră  -  -  - - - - 30,00 30,00 30,00 30,00 45,00 40,00  -  -  - 
Coacăză rosie  -  -   - - - -  -  -   - 25,00 30,00 30,00  -  -  - 
Grepfrut  -  -   - 24,00 24,00 24,00 20,00 23,00 22,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 32,00 32,00 32,00 25,00 28,00 25,00 - - - 25,00 28,00 25,00
Mandarine  -  -  - - - -  -  -  - - - - 20,00 23,00 23,00
Mere  -  -  - - - -  -  -  - 3,00 4,00 4,00  -  -  - 
Mere Golden  -  -   - - - -  -  -   - 13,00 15,00 15,00  -  -  - 
Pepene galben (zemos)  -  -  - 16,00 17,00 17,00 10,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Pepene verde (harbuz)  -  -  - 7,00 9,00 9,00 8,00 10,00 8,00 15,00 15,00 15,00  -  -  - 
Pere  -  -   - 45,00 45,00 45,00 35,00 35,00 35,00 - - -  -  -  - 
Piersici 15,00 17,00 16,00 10,00 18,00 18,00 20,00 25,00 25,00 12,00 28,00 20,00 10,00 12,00 12,00
Portocale  -  -  - 17,00 18,00 18,00 16,00 20,00 20,00 - - - 17,00 17,00 17,00
Prune uscate  -  -   - - - - 27,00 30,00 28,00 20,00 35,00 30,00  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - - - - 45,00 45,00 45,00 - - -  -  -  - 
Vişină 8,00 10,00 10,00 - - -  -  -   - 8,00 10,00 10,00 7,00 8,00 7,00
Zmeură 25,00 25,00 25,00 - - - 25,00 30,00 30,00 30,00 40,00 35,00 30,00 32,00 30,00
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Agricultura – 
munca săracilor

”…De cele mai multe ori să-
răcia din spațiul rural este aso-
ciată cu viața economică domi-
nată de agricultură, pentru că 
aproape jumătate din populația 
economic activă de la sat este 
antrenată în activități agricole. 
Din această cauză bunăstarea 
familiilor din mediul rural de-
pinde în cea mai mare parte de 
evoluțiile înregistrate în sectorul 
agricol”, desprind aceste fraze 
din Raportul privind sărăcia în 
Republica Moldova, realizat de 
Ministerul Economiei. 

Paradoxal, dacă agricultura 
asigură existența celor de la sate 
de ce nu este în lista priorităților 
pentru următorii ani? În vizi-
unea mea, investițiile în agri-
cultura moldovenească sunt 
investiții directe în satele noaste 
pustiite, cu școli în ruine, cu ti-
neri fără viitor și copii care cresc 
fără părinți. 

De ce oare conducerea țării 
nu realizează că bogăția noastră 
sunt, deocamdată, pământurile 
grase și mănoase, iar agricultura 
e cea care generează încă locuri 
de muncă în spațiul rural?

Trăim în spații paralele, 
detașați unii de alții. Iată de ce 
atunci când se scriu strategii, 
prioritățile sunt altele decât cele 
necesare. Ori țara asta nu mai 
are nevoie de popor? Și atunci, 
plecăm, în fi ecare an, în altă par-
te, ca să îmbogățim economia 
altor țări.

Potrivit unui studiu al Mi-
nisterul Economiei, în anul 
2010, aproape un milion de 
moldoveni trăiau în sără cie.
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OPINII

Agricultura nu este o ramură 
strategică pentru R. Moldova?!

Sfârșit. Început în pag. 1

În cadrul conferinței a fost 
prezentată o scrisoare, adresa-
tă la 5 februarie 2013, premi-
erului de atunci Vlad Filat din 
partea Comisarului European, 
Dacian Cioloș. În scrisoare, 
acesta susține că pentru a con-
tinua asistența avansată acor-
dată agriculturii și dezvoltării 
rurale moldovenești în cadrul 
ENPARD, acest sector trebuie 
inclus în lista de priorități ce 
va sta la baza viitoarei coope-
rări ale Guvernului RM cu UE. 
În caz contrar, susține comi-
sarul, nu vor exista sufi ciente 
fonduri pentru o implementare 
deplină a ENPARD în sectorul 
agricol. ”Această scrisoare se 
prăfuiește pe rafturile Guver-
nului și nimeni nu a atras nicio 
atenție recomandărilor comi-
sarului european. Acest lucru 
demonstrează de fapt care este 
atitudinea autorităților față de 
agricultură», a spus Alexandru 
Slusari.

Totodată, participanții la 
conferință au mai menționat 
că agricultorii se pronunță pen-
tru semnarea Acordului de Liber 
Schimb cu UE, însă în același 
timp, solicită autorităților ca să 
extindă la maximum termenele 
de menținere a taxelor vamale 
la importul produselor agroali-
mentare, deoarece în caz con-
trar agricultorii riscă să devină 
necompetitivi.

Președinta Asociației Pro-
ducătorilor și Exportatorilor 
de Cereale «Agrocer», produ-
cătorul agricol, Aliona Man-
dati a menționat că agricultu-
ra este domeniul, care în mare 
parte, asigură locuri de muncă 
cetățenilor moldoveni, precum 
și încasările la buget.

Președintele AGROinform, 
producătorul agricol din Or-
hei, Alexei Ivanov a menționat 
că autoritățile trebuie să 
conștientizeze faptul că Mol-
dova nu va produce niciodată 

avioane, mașini sau tehnică 
agricolă.

«Șansa Republicii Moldova 
este dezvoltarea agriculturii. 
Acesta este sectorul în care tre-
buie să se investească pentru 
a dezvolta economia țării», a 
spus Ivanov.

Agricultorii au menționat că 
pentru a transforma agricultu-
ra într-un domeniu competi-
tiv este necesar ca investițiile 
în acest domeniu să fi e de 2-3 
mlrd. de lei anual, atât din fon-
duri interne, cât și externe. 

 

MAIA pledează 
pentru declararea 
agriculturii drept 
ramură prioritară 

„Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare (MAIA) 
întotdeauna a pledat și ple-
dează în continuare pentru 
declararea agriculturii drept 
prioritate de bază a economiei 
naționale. Acest fapt, însă, este 
împiedicat de către interesele 
de grup care persistă în cadrul 

fostei și actualei guvernări”, 
susține ministrul Agriculturii 
Vasile Bumacov.

Solicitat de reporterul „IN-
FOTAG” să comenteze cere-
rea agricultorilor de a declara 
agricultura drept ramură prio-
ritară a economiei, ministrul a 
menționat că nu este suficient 
de a face doar acest lucru, pre-

cizând că, în același timp, este 
important ca agricultura să se 
regăsească în toate politicile 
și strategiile de dezvoltare ale 
țării.

„De acest lucru depinde co-
laborarea noastră și cu organis-
mele fi nanciare internaționale. 
Atunci când negociem cu parte-
nerii externi, aceștia nu vor să 
ne acorde fi nanțare pentru agri-
cultură, întrucât susțin că aces-
ta nu este un domeniu prioritar 
pentru autoritățile Republicii 
Moldova. Și au dreptate. Însă, 
agricultura nu poate fi  ignorată 
din politicile de dezvoltare ale 
țării. Acest lucru este o mare 
greșeală. Potrivit estimărilor, în 
următorii 20-25 de ani agricul-
tura va rămâne ramura princi-
pală a economiei țării”, a spus 
ministrul.

Vasile Bumacov susține că 
anul trecut a fost asigurat că în 

Strategia de dezvoltare „Moldo-
va 2020” agricultura se va regă-
si în calitate de ramură priorita-
ră a economiei.

„Acest lucru însă nu s-a 
întâmplat. Ba mai mult, nici 
în programul de guvernare, 
agricultura nu figurează ca 
ramură și prioritate de bază 
a economiei. Am impresia că 

se face o diversiune și există 
scopuri ascunse pentru a nu 
dezvolta acest sector. Aceasta 
însă este o gândire primitivă”, 
susține ministrul, precizând 
că în rezultat va avea de pier-
dut atât sectorul agrar, cât și 
țara, în general.

Întrebat ce scop se urmăreș-
te prin neacordarea atenției cu-
venite agriculturii de către au-
torități, ministrul a menționat 
că „probabil cineva își dorește 
ca o bună parte din cetățenii 
RM să fi e dezamăgiți de actuala 
guvernare”.

„Decizia nu aparține doar 
Ministerului Agriculturii. Ui-
tați-vă în lista ministerelor și 
veți înțelege totul”, a spus Bu-
macov, precizând că „există o 
luptă între ministere și fi ecare 
încearcă să tragă foloase doar 
în interes personal”.

L.B.
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ISTORII DE SUCCES

VÂND tocător de resturi vegetale 
Kir și Volgari 5. 

Hânceşti.
Tel.: 060292025

Spune nu fumatului! Acesta a 
fost genericul activității comunitare 
desfășurată la 6 iunie, curent, de că-
tre Centrul de Extensiune în Agricul-
tură Hîncești, membră a Federației 
Naționale a Agricultorilor din Moldova 
”AGROinform”. Evenimentul a fost or-
ganizat în formatul unui marș stradal 
la care au participat femei din cadrul 
Cercului de Studiu din Hîncești, repre-
zentante ale nucleelor comunitare din 
localitățile Drăgușenii Noi, Cărpineni, 
Cotul Morii, autorități publice, medici, 
elevi, reprezentanți ai mass-media. 

Scopul manifestației a fost de a in-
forma și conștientiza despre problemele 
provocate de fumat. Președintele raio-
nului, Grigore Cobzac, a salutat inițiati-
va organizatorilor, specifi când că anual 
Consiliul raional alocă mii de lei pentru 
tratarea maladiilor provocate de fumat. 

”În Moldova problema fumatului 
este una gravă. Deși există legi, care 
interzic fumatul în anumite locuri, pre-
cum ar fi  instituțiile de învățământ sau 
cele medicale, ele nu sunt respectate”, a 
spus Maria Rotaru, organizatoare a eve-
nimentului.

Medicul oncolog din localitate, Ta-
tiana Popa a menționat că fumatul este 
principala cauza a cancerului pulmonar 
și a deceselor prin cancer în general, fi -
ind responsabil pentru 90% din cazurile 

de cancer pulmonar la bărbați și 78% la 
femei.  

”Nu doar fumatul activ este periculos 
pentru sănătatea persoanelor, dar și cel 
pasiv. Nouă persoane din zece inhalează 
zilnic, involuntar, fum de țigară la ser-
viciu sau în spațiile publice. Numai trei 
din zece sunt însă conștiente că fumea-
ză pasiv. Mii de studii și-au concentrat 
atenția asupra efectelor pe care le are 
fumatul pasiv. Și toate au ajuns la ace-

eași concluzie: aerul care conține fum de 
țigară creează nefumătorilor aproape la 
fel de multe probleme de sănătate ca în 
cazul fumătorilor”, a spus Tatiana Popa.

Participanții la marș au venit cu pan-
carte și au scandat împreună lozinci de 
combatere a fumatului. La eveniment au 
participat circa 80 de persoane.

Cercul de studiu este o metodă de 
studiu preluată din Suedia și promo-
vată de Federația AGROinform înce-

pând cu anul 2005. CS reprezintă un 
grup mic de persoane adulte (de obicei 
10-15), care pe parcursul unei anumi-
te perioade de timp se întrunesc cu 
regularitate și desfășoară activități de 
transfer de informații, cunoștințe și 
abilități, conform necesităților de stu-
diu al membrilor grupului. Aceste ac-
tivități se realizează conform planului 
de studiu, elaborat și aprobat de către 
toți membrii grupului.

Membrele Cercului de Studiu de la Hîncești 
au organizat un marș public de combatere a fumatului 

„Rata femeilor cu spirit antreprenorial în 
Republica Moldova este mai mare decât în 
mai multe țări dezvoltate din Occident”, se 
menționează în studiu.

Din cele 40 de țări analizate, Republica 
Moldova se clasează pe locul șapte, cu un pro-
cent de 6,49% de femei de afaceri. 

„Mulți dintre antreprenori, care în prezent 
au o vârstă medie de 45 de ani, au obținut 
educația în perioada sovietică, sistem ce a ne-
glijat totalmente bazele comerțului și studiile 
de piață. 

Femeile sunt obișnuite cu munca încă din 
acea perioadă”, spune Elena Aculai, doctorul 
în științe economice citată de autorii studiului.

Același studiu menționează că potrivit unui 
raport al Națiunilor Unite, banii investiți în 
prima lor afacere au fost adunați chiar de an-
treprenoare sau împrumutați de la prieteni sau 
rude.

 Moldova este pe locul șapte în rândul țărilor 
cu femei care au spirit antreprenorial
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ACTUALITATE

Dacă Republica Moldova nu 
va îmbunătăți calitatea forței de 
muncă, dezvoltarea economică a 
țării pe termen lung va fi  afectată. 
Mai mult, democrația țării riscă 
să fi e compromisă, iar calea spre 
integrarea europeană blocată din 
cauza crizei politice din ultimii 
ani. Acestea sunt datele primului 
„Raport de Stare a Țării-2013”.

Potrivit raportului, crește-
rea economică este infl uențată 
negativ de calitatea proastă a 
capitalului uman, respectiv a 
educației și sistemului de ocro-
tire a sănătății. Dezvoltarea ță-
rii este afectată de îmbătrânirea 
populației, dar și de criza politi-
că. Astfel, ar putea fi  inevitabile 
compromiterea democrației și 
instaurarea unui regim auto-
ritar. Iar presiunile externe ar 
putea bloca integrarea euro-
peană a Moldovei. 

„Este crucială dinamizarea 
reformei regulatorii pentru a 
trage cât mai mult capital pen-
tru a consolida încrederea in-
vestitorilor. Este nevoie de a 
reforma sistemul educațional, 

ceea ce ține de instruirea voca-
țională pentru a-l racorda la ce-
rerea pieței muncii”, a declarat 
directorul executiv al „Expert 
Grup”, Adrian Lupușor.

Guvernatorul Băncii Na-
ționale susține că în Moldova 
trebuie să apară cât mai curând 
surse alternative de capital.

„Reforma sistemului de pen-
sii, Fondul de Pensii Private, 
asigurările de viață sunt sursele 
pe termen lung de capital. Ini-

țial, băncile vor emite piața de 
capital, obligațiuni pe termen 
lung, iar ulterior vor apărea in-
stituții care vor convinge inves-
titorii să le cumpere hârtiile de 
valoare”, a menționat guverna-
torul BNM, Dorin Drăguțanu.

Autorii raportului mai spun 
că Moldova are nevoie de di-
plomați cu un nivel mai bun 
de pregătire economică pentru 
a atrage mai mulți investitori 
străini.

Veniturile disponibile ale popula-
ției din Moldova în primul trimestru 
al anului curent au constituit în medie 
1559,8 lei pentru o persoană pe lună, 
în creștere cu 8,5% față de aceeași pe-
rioadă a anului precedent. În termeni 
reali (cu ajustarea la indicele prețu-
rilor de consum) veniturile popula-
ției au înregistrat o creștere de 3,9%, 
transmite IPN.

Cea mai importantă sursă de venit 
au reprezentat-o, ca și în perioadele 
anterioare, plățile salariale. Aces-
tea au alcătuit 42,5% din veniturile 
totale disponibile. Însă contribuția 
acestora este în descreștere față de 
primul trimestru al anului 2012, cu 
1,4 puncte procentuale. Prestațiile 
sociale au contribuit la formarea ve-
niturilor gospodăriilor în proporție 
de 19,4% sau cu un punct procentual 
mai mult față de aceeași perioadă a 
anului precedent.

Transferurile bănești din afara ță-
rii rămân a fi  o sursă importantă pen-
tru bugetul gospodăriilor. În medie, 
acestea reprezintă 16,6% din totalul 
veniturilor, iar contribuția acestora 
a fost cu 1,1 puncte procentuale mai 
mare față de aceeași perioadă a anului 
precedent. Populația rurală este mai 
dependentă de remitențe, aceste con-
stituie 21% în totalul veniturilor lor.

Veniturile obținute din activitățile 
pe cont propriu reprezintă 15,5% din 
veniturile populației, inclusiv 9,1% 
sunt venituri din acti vitatea individu-
ală agricolă, iar 6,4% – din activitate 
individuală non-agricolă.

Transferurile bănești din afara ță-

rii rămân a fi  o sursă importantă pen-
tru bugetul gospodăriilor. În medie, 
acestea reprezintă 16,6% din totalul 
veniturilor, iar contribuția acestora 
a fost cu 1,1 puncte procentuale mai 
mare față de aceeași perioadă a anului 
precedent. Populația rurală este mai 
dependentă de remitențe, aceste con-
stituie 21% în totalul veniturilor lor.

În ansamblu, veniturile populației 
din mediul urban au fost în medie cu 
787,1 lei mai mari comparativ cu veni-
turile din mediul rural.

Cheltuielile medii lunare de con-
sum ale populației în trimestrul I 2013 
au constituit în medie pe o persoană 
1656,1 lei, fi ind în creștere față de 
aceeași perioada a anului precedent 
cu 9,6%. În termeni reali populația a 
cheltuit în medie cu 5,0% mai mult 

comparativ cu trimestrul I 2012.
Cea mai mare parte a cheltuielilor 

acoperă consumul alimentar – 43,4%. 
Pentru întreținerea locuinței o persoa-
nă în medie a alocat 18,3% din cheltu-
ielile totale de consum (nivelul anului 
precedent), iar pentru îmbrăcăminte 
și încălțăminte – 9,6% (-1,3 p. p.). Ce-
lelalte cheltuieli au fost direcționate 
pentru sănătate (6,7% față de 6,2% 
în trimestrul I 2012), transport (4,6% 
față de 3,8%), comunicații – 4,5% (ni-
velul anului precedent), dotarea locu-
inței (3,2% față de 3,0%), învățământ 
(0,8% față de 1,1%).

În medie, cheltuielile de consum 
ale populației din mediul urban în to-
tal au constituit 1993 lei pe o persoană 
lunar,  cu 589 lei mai mult față de me-
diul rural.

Vinifi catorii moldoveni ar putea 
pierde piața ucraineană 

Țara vecină intenționează să majoreze taxele de import la 
vinuri de la 30 eurocenți până la un euro pentru un litru. Pro-
iectul de lege a fost înregistrat deja în Rada Supremă.

Potrivit presei ucrainene, documentul mai prevede anula-
rea taxei de import preferențiale la vermut și divinuri și ega-
larea acesteia cu taxa obișnuită. Astfel, în loc de taxa zero în 
vigoare urmează să fi e aplicată o taxă de 1 euro per litru la 
vermuturi și 3,5 euro per litru la divinuri, brandy și whisky.

Deputații și-au motivat inițiativa prin reducerea catastro-
fală a producției de vin în Ucraina, în ultimii doi ani - aproape 
cu 70 la sută. Potrivit experților locali, dacă taxele de import 
la vinuri vor fi  majorate, importurile se vor reduce cu 20%, iar 
bugetul va fi  suplimentat cu aproximativ 9 milioane de euro.

Ministerul moldovean al Agriculturii și cel al Economiei nu 
au comentat deocamdată intențiile parlamentarilor ucraineni.

În următorii ani 
vom fi  tot mai puțini

Populația Moldovei se va reduce cu 15 la 
sută până în 2050 și va ajunge la trei mili-
oane 600 de mii, cu tot cu locuitorii Trans-
nistriei. Asta înseamnă cu aproximativ 640 
de mii de oameni mai puțin față de numă-
rul actual. Constatarea vine dintr-un studiu 
al ONU.

Țara noastră face parte din grupul 
de state care va înregistra cea mai mare 
scădere a numărului de populație în urmă-
toarele decenii. În același grup se regăsesc 
România, Rusia, Ucraina și Belarus. Deși 
numărul populației în Europa de Est se va 
micșora, la nivel global, acesta va crește de 
la 7,2 miliarde, în prezent, până la 9,6 mili-
arde, în 2050.

Cea mai mare creștere va fi  în India, care, 
peste 15 ani, va depăși China și va avea 1,45 
de miliarde de locuitori. Cele mai populate 
statele vor fi  cele din Africa Subsahariană, 
unde rata natalității crește rapid.

 

În Moldova forța de muncă 
este de calitate proastă  

Moldovenii dau cea mai mare parte 
a veniturilor pe mâncare
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ASOCIERE

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 

Pentru a vinde producția, agricultorii 
de la Budești formează un grup de producători

“Grupurile de producători 
agricoli reprezintă o soluție 
foarte bună pentru fermierii 
mici și mijlocii. Pe această cale, 
agricultorii vor învăța să ob-
țină producție omogenă și de 
calitate, împreună vor reuși să 
o comercializeze mai ușor și la 
prețuri mai avantajoase.”, afi r-
mă Iulia Murea, producător de 
struguri din satul Budești. Îm-
preună cu alți producători de 
struguri, care dețin plantații în 
vecinătate, au decis să formeze 
un grup de producători (GP). 

Cu scopul de a oferi su-
port și asistență grupului de 
la Budești, dar și altor GP din 
țară, Federația Națională a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform a fost contractată 
începând cu luna iunie, curent, 
de către Proiectul Competiti-
vitatea Agricolă și Dezvolta-
rea Întreprinderilor (ACED). 
Obiectivul principal al aces-
tui proiect constă în sporirea 
succeselor sectorului agricol 
moldovenesc în producerea și 
comercializarea produselor cu 
valoare adăugată înaltă. ACED 
va activa în comun cu grupu-
rile de producători și între-

prinderile antrenate în lanțul 
valoric (case de ambalare, in-
stalații ale lanțului frigorifer, 
expeditori, furnizori de materii 
prime, exportatori, rețele de 
distribuție etc.) în scopul spo-
ririi abilităților întregului lanț 
valoric de a produce și a livra 
produse calitative cu valoare 
adăugată care pot obține un 
preț profi tabil de la cumpără-
tori atât pe piața internă, cât și 
pe cea externă. 

AGROinform deține o 
experiență bogată atât în for-
marea, cât și în asistarea GP.  

”În țara unde 80% din pro-
ducători sunt fermieri mici și 
medii, dacă nu încercăm să 
ne cooperăm sau să ne asoci-
em nu avem șanse să rezistăm 
foarte mult timp pe piață. De 
regulă, producătorii nu reușesc 
să facă față, de unii singuri, 
atunci când li se solicită o can-
titate mai mare de producție 
în anumiți termeni. Iată de ce 
considerăm oportună crearea 
unui grup de producători de 
struguri la Budești”, spune vi-
cedirectorul AGROinform, Iu-
rie Hurmuzachi.

Scopul grupului de la 
Budești este de a comerciali-
za în comun struguri. ”Fiind 
poziționați pe același câmp, 
ne-am cooperat atunci când 
trebuia să îndeplinim anumi-
te lucrări agro-tehnice: stro-
pim și cultivăm împreună. Cea 
mai mare problemă pentru 
noi este, însă, comercializarea 
producției. Până în prezent, ne-
am cooperat prea puțin la rea-
lizarea producției. Doar atunci 
când am avut de încărcat un 

tir”, afi rmă producătorul Vitalie 
Luchin.

Totuși, producătorii de la 
Budești au conștientizat faptul 
că doar prin asociere vor reuși 
să facă față concurenței. Până 
în prezent au reușit să constru-
iască o linie de curent electric 
până la plantațiile de viță de vie.

Specialiștii din cadrul 
AGROinform au informat că 
califi cativul de grup de produ-
cători îl poate primi un grup 
format din minimum 5 per-
soane juridice care se ocupă de 
producere. Pentru viitor, după 
aprobarea legii grupurilor de 
producători, care așteaptă să 
fi e votată în parlament, aces-
te grupuri vor avea și anumite 
facilități fi scale. 

De menționat că, grupul 
format poate nu doar să vândă, 
dar și să construiască împreună 
(frigidere, case de ambalare).

În cadrul asistenței, grupu-
rile de producători vor benefi -
cia de schimburi de experiență, 
suport la elaborarea business-
planului, instruiri, etc. 

 Circa 1 mil. de hectare 
de plantații agricole 
nu pot fi  protejate 
de ploile cu grindină

„La moment, circa 1 mil. de ha de teren 
din Republica Moldova nu pot fi  protejate 
de ploile cu grindină din cauza lipsei sau 
insufi cienței rachetelor antigrindină”, a 
relatat  șeful Serviciului Antigrindină, Ion 
Garaba.

Potrivit sursei citate, din cauza condi-
țiilor meteorologice nefavorabile din acest 
an, în doar câteva luni, Serviciul a depășit 
consumul mediu multianual de rachete, 
care este în jur de 5500 de unități. 

«O situație similară se atestă și în alte 
țări din regiune. De exemplu, Bulgaria a 
comandat deja în regim de urgență alte 3 
mii de rachete pentru a face față situați-
ei», a spus sursa citată.

Ion Garaba a menționat că din cele 115 
puncte de lansare a rachetelor din Moldo-
va, circa 80 nu mai au rachete.

«Celelalte puncte au foarte puține ra-
chete. Pentru a ține situația sub control, 
avem nevoie de cel puțin 2 mii de rachete, 
care ar costa 12 mil. de lei. Pe data de 18 
iunie, premierul Iurie Leancă a semnat o 
dispoziție prin care solicită Ministerului 
Finanțelor ca în regim de urgență să iden-
tifi ce resurse pentru procurarea rachete-
lor. Deocamdată nu avem niciun răspuns. 
Cert este că situația este foarte gravă, iar 
în cazul unor ploi cu grindină nu vom pu-
tea face față situației», a spus șeful Servi-
ciului, precizând că în această săptămână 
se așteaptă din nou ploi.

Sursa citată a menționat că din cele 1,5 
mil. de ha de teren, în prezent pot fi  prote-
jate doar 500 mii de ha, dar asta în cazul 
în care procesele meteorologice vor fi  de 
intensitate slabă.

«Dacă însă vor avea loc din nou ploi 
abundente, atunci nu vor putea proteja 
nici aceste 500 mii de ha», a spus Ion Ga-
raba.

Șeful Serviciului a menționat că până 
acum pe teritoriile protejate, au fost în-
registrare pierderi pe o suprafață de cir-
ca 6,4 mii ha, în timp ce pe teritoriile ne-
protejate, pagube au fost înregistrate pe 
25 mii de ha.
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LEGISLAŢIE

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.

Principalele modifi cări 
operate în Regulamentul de subvenționare a 
producătorilor agricoli alocat pentru anul 2013

După intrarea în vigoare a Re-
gulamentului privind modul de 
repartizare a mijloacelor fondului 
de subvenționare a producătorilor 
agricoli alocat pentru anul 2013, 
aprobat prin Hotărîrea Guver-
nului nr. 152 din 26.02.2013, s-a 
constatat, că o parte însemnată a 
producătorilor agricoli care se pre-
conizau a fi  susținuți prin institui-
rea Măsurii nr. 1 „Stimularea cre-
ditării producătorilor agricoli de 
către instituțiile fi nanciare”, nu au 
fost acoperiți de aceasta, dat fi ind 
faptul necoincidenții perioadei de 
achitare a dobînzii pentru credite-
le agricole obținute de producători 
agricoli cu perioada de achitare a 
dobînzii instituite prin regulament. 
În vederea acoperirii unui număr 
mai mare de producători de su-
portul acordat prin instituirea Mă-
surii nr. 1, termenul de achitare a 
dobînzii supus subvenționării se 
propune a fi  extins de la 1 no-
iembrie 2012 pînă la 1 septem-
brie 2012, în sensul dat urmînd a 
fi  operate modifi cările în punctele 
19-20 ale regulamentului.  

Actuala redacție a regulamen-
tului de subvenționare prevede 
subvenționarea  defrișării planta-
țiilor perene cu condiția replantării 
acestora. Însă, practica manifestă, 
că o astfel de condiționare cum este 
replantare reprezintă un obstacol 
pentru defrișarea în masă a planta-
țiilor perene, deoarece replantarea 
imediată a plantațiilor multianu-
ale este costisitoare, în condițiile 
defi citului mijloacelor fi nanciare 
la producători agricoli. Ținem să 
menționăm, că subvenționarea 
defrișării plantațiilor perene fără 
impunerea condiției de replantare 
corespunde și prevederilor art. p. 
1) lit. f) ale Legii bugetului de stat 
pe anul 2013 care prevede subven-
ționarea defrișării plantațiilor mul-
tianuale fără prescrierea replantă-
rii imediate a acestora. Proiectul 
presupune acordarea sprijinelor 
fi nanciare producătorilor agricoli 
care nu au depus pînă la 1 noiem-
brie 2012 cereri de obținere a sub-
venției pentru casarea și defrișarea 
plantațiilor. 

Se propune acordarea pro-
ducătorilor agricoli pentru 
defrișarea plantațiilor pere-
ne a subvenției în mărime 
de 3 mii lei per hectar, dar în 
limita a cel mult 100 de hec-
tare per benefi ciar, instituirea 
plafonului dat fi ind determinată de 
defi citului mijloacelor fondului de 
subvenționare, ce urmează să aco-
pere mai multe domenii de activi-
tate agricolă. 

În conformitate cu prevederile 
Concepției sistemului de subven-
ționare a producătorilor agricoli 
pentru anii 2008 – 2015, apro-
bat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1305 din 28.11.2007, statul 
urmează să utilizeze efi cient mij-
loacele fondului de subvenționa-
re a producătorilor agricoli. În 
această ordine de idei, se propune 
operarea modifi cărilor și comple-
tărilor în p. 29 al regulamentului 
prin inserarea prevederii, în con-
formitate cu care „plantațiile cu 
densitatea pomilor de măr 
pînă la 1000 bucăți per hec-
tar, începînd cu anul 2014, nu 
vor mai fi  subvenționate”, ca 
fi ind mai puțin productive. Nor-
ma juridică în cauză are un rol de 
protecție a intereselor producăto-
rilor agricoli și vine ca o măsură 

de preîntîmpinare și stimulare 
spre dezvoltarea pentru viitor a 
tehnologiilor care oferă o produc-
tivitate mai înaltă în cultura creș-
terii mărului. Totodată, în vederea 
creării condițiilor echitabile pen-
tru producătorii agricoli care au 
plantat livezile de măr, proiectul 
presupune eliminarea din redacția 
actuală a regulamentului a limită-
rii subvenționării plantațiilor de 
măr cu densitatea de pînă la 1000 
de bucăți doar pentru plantațiile 
înfi ințate în toamna anului 2012. 

Actualele evoluții meteorolo-
gice și economice reclamă și ope-
rarea unor modifi cări în p. 52 al 
regulamentului (Măsura 5 „Stimu-
larea investițiilor pentru procu-
rarea tehnicii și utilajului agricol, 
echipamentului ce formează siste-
me de irigare, sisteme antiîngheț 
și instalații antigrindină”). În sen-
sul dat, prezentul proiect propune 
subvenționarea procurării 
echipamentului No-Till care 
la o trecere efectuează de la 3 
operațiuni, a combinelor pen-
tru recoltarea mazării verzi, 
precum și stațiilor meteoro-
logice. 

Totodată, în cadrul aceleași 
măsuri, datorită multiplelor adre-

sări ale agenților economici care 
au procurat tehnica agricolă de la 
Î.S. „ITA Mecagro” prin modalități-
le oferite de Hotărîrea Guvernului 
nr. 355 din 31.05.2012 cu privire la 
transmiterea în gestionare a mij-
loacelor fi nanciare alocate în anii 
2004 – 2009 pentru crearea sta-
țiunilor tehnologice de mașini și a 
mijloacelor provenite din rambur-
sarea creditelor tehnice, se propu-
ne egalarea condițiilor de subvenți-
onare pentru producătorii agricoli 
în cauză cu cei care au benefi ciat 
de susținerea Programului 2KR, 
în sensul supunerii subvenționării 
și tehnicii agricole procurate de la  

Î.S. „ITA Mecagro” pentru care nu 
a fost achitat prețul integral. Modi-
fi cările și completările respective 
se propun a fi  operate în p. 53 al 
regulamentului. 

În urma evoluțiilor tehnice, pe 
piața mondială și națională au apă-
rut echipamentele mobile împo-
triva înghețurilor care, fi ind foarte 
comode și efi ciente în exploatare, 
nu sunt extrem de costisitoare. În 
vederea stimulării procurării unor 
astfel de echipamente, se propune 
includerea acestuia în punctul 52 
sbp. 2) al regulamentului pentru 
subvenționarea în proporție 
de 25 % din prețul achiziției 
fără TVA.

Obiectivul operațional al Mă-
surii nr. 8 „Stimularea investițiilor 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
postrecoltare și procesare”, expus 
în p. 79 al regulamentului permite 
subvenționarea, conform măsurii 
date, numai a producătorilor agri-
coli mici și mijlocii. Rigorile de 
delimitare ale acestor categorii de 
întreprinzători de cei mari, sunt 
stabilite de Legea nr. 206-XVI 
din 07.07.2006 privind susținerea 
sectorului întreprinderilor mici și 
mijlocii. Se constată, că instituirea 
cerinței limitării accesului tuturor 

producătorilor agricoli la fondu-
rile, conform măsurii date, infl u-
ențează negativ asupra evoluției 
efectuării investițiilor în industrie 
de prelucrare primară, deoarece 
agricultorii mici și mijlocii frec-
vent nu dispun de resurse de in-
vestire, iar cei mari sunt limitați 
în posibilitatea de a benefi cia de 
subvenții. 

10) Dat fi ind faptul, că mijloa-
cele fondului de subvenționarea 
producătorilor agricoli pentru 
anul 2013 constituie doar 400 
mln. lei, iar volumul cererilor de 
solicitare a subvențiilor crește de 
la an la an, este necesară institu-

irea unor plafoane pentru obține-
rea sprijinelor fi nanciare care pot 
consuma fonduri considerabile. 
Aceasta ar veni în calitate de o mă-
sură asiguratorie de utilizare echi-
librată a fondului prin distribuirea 
proporțională a acestuia între soli-
citanții de subvenții în baza diferi-
tor măsuri de sprijin. 

În sensul dat se propune in-
stituirea plafonului de 5 mln. lei 
pentru unul și același benefi ciar 
de subvenții, conform Măsurii nr. 
4  „Stimularea investițiilor pentru 
producerea legumelor pe teren 
protejat (sere de iarnă, solarii, tu-
neluri)”, alții decît grupurile de 
producători (p. 43 sbp. 2)). 

Totodată se stabilește plafo-
nul de 5 mln. lei pentru unul și 
același benefi ciar de subvenții 
pentru solicitanții de subven-
ții, conform Măsurii nr. 6 „Stimu-
larea investițiilor pentru utilarea și 
renovarea tehnologică a fermelor 
zootehnice” (p. 62). 

Se propune introducerea a unui 
nou punct 821) al regulamentului 
care prevede anularea plafo-
nării sumei investiției pen-
tru grupurile de producători 
agricoli. Măsura dată vine întru 
încurajarea formării grupurilor de 
producători în sfera infrastructurii 
postrecoltare și procesare, ce va în-
tări industrie de prelucrare prima-
ră și va infl uența benefi c asupra cli-
matului de afaceri în zonele rurale 
ale țării.

AIPA
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1. Incubația
Ouăle pentru incubat trebuie să aibă 

o fertilitate de minim 90% și trebuie 
conservate în cele mai bune condiții pe 
perioada dinainte de introducere la in-
cubat.

Păstrarea ouălor trebuie să fi e făcută 
într-o cameră răcoroasă, la o tempera-
tură de 10 – 15 grade C, dar nu pentru 
mai mult 7 zile. Pe timpul păstrării ouăle 
trebuie să fi e periodic întoarse cu 180°.

Ouăle mici sau prea mari, ouăle cu 
coaja rugoasă sau pigmentație albăstrie 
sau chiar deformate nu sunt ouă bune 
pentru clocit. 
Ouăle pentru 
clocit trebuie 
să fi e curate, cu 
coaja întreagă, 
să aibă un as-
pect uniform, să 
nu fi e nici prea 
mici și nici prea 
mari, să aibă 
coaja netedă și 
tare, să prezinte 
o pigmentație 
maronie bine 
distribuită pe 
suprafața co-
jii și să aibă cel 
mult 5 sau 6 zile. 

Acestea trebuie colectate de la cuștile 
unde se afl ă o grupă de 1 la 3, un mas-
cul la trei femele, care să fi e împreună 
de cel puțin 7 zile. În perioada în care nu 
se dorește colectarea de ouă pentru in-
cubat se recomandă modifi carea grupei 
la 1 la 5.

Timpul de incubare al ouălor de pre-
peliță este de 16 zile. Temperatura în 
incubatoare, măsurată deasupra oului 
cu un termometru, ar trebui să fi e între 
38 și 38,5 grade Celsius. Trebuie avut 
în vedere că termometrul să nu atingă 
ouăle, se măsoară temperatura aerului 
din incubator, nu temperatura oului pus 
la clocit, deoarece între cele două exis-

Moldovenii au prins gustul cărnii și ouălor de prepeliță. O dovedește 
exemplul omului de afaceri Vadim Antoni din Grătiești, care acum pa-
tru ani a cumpărat 1.500 de pui de această pasăre de câmpie. Datorită 
cererii mari de carne și ouă de prepeliță, fermierul și-a recuperat inves-
tiția, în doi ani de activitate.

Vadim Antoni crește acum zece mii de prepelițe. Păsările ajung la 
maturitate în șase săptămâni. Fermierul vinde săptămânal 40-50 de ki-
lograme de carne și trei-patru mii de ouă de prepeliță.

„Avem solicitări. În 2008, când am început, a fost o perioadă de 
tranziție de acomodare a publicului. Și am început sub formă de test în 
2008, am investit o sumă rezonabilă. Mai târziu, însă, au apărut solici-
tările și pentru carne”, a declarat antreprenorul.

Un kilogram de carne de prepeliță costă în piețele din Chișinău 150 
de lei, iar 20 de ouă sunt vândute la un preț de 17-18 lei.

Medicul veterinar spune că i-a luat un an pentru a cunoaște particu-
laritățile acestor păsărilor.

„A trebuit practic de la zero să iau să studiez prepelițele și am ajuns la 
rezultate bune. Eu deja mă uit la prepeliță și îndată îmi dau seama dacă 
este bolnavă sau nu. Prepelița sănătoasă este cu penajul drept și penele 
sunt curate”, a explicat medicul veterinar Andrei Carauș.

În prezent, în țara noastră există șase crescători de prepelițe. Statul 
oferă subvenții în valoare de 30 la sută din costul utilajului folosit la 
creșterea acestor păsări. 

Mai jos găsiți informații utile pentru creșterea prepelițelor.

tă o diferență. Scăderile de temperatu-
ră din incubator în perioada clocitului, 
datorate căderilor de curent, termostat 
defect sau o încălzire defectuoasă, nu au 
efect negativ dacă temperatura aerului 
din încăpere variază între 27 și 30 grade 
Celsius. O temperatură permanent ridi-
cată, 40 grade Celsius, și mai mult, duce 
la moartea tuturor embrionilor datorită 
coagulării albușului. O subtemperatură 
permanentă de 35-36 grade Celsius pre-
lungește termenul ieșirii din ou a puilor 
și reduce rezultatul cu până la 20% față 
de numărul inițial de ouă.

Umiditatea relativă a aerului în pe-
rioada preclocirii, adică în primele 14 
până la 15 zile, trebuie să fi e de 55-60%. 
Începând cu a 15-a zi, umiditatea relati-
vă a aerului trebuie ridicată la 90-100%, 
astfel se ușurează ieșirea puilor din gă-
oace, deoarece se ridică umiditatea din 
interiorul oului. Aceasta se poate atinge 
foarte ușor cu ajutorul unei stropitoare 
de mână. O umiditate mult prea mică 
în perioada ieșirii din ou poate duce la 
lipirea puiului de pielița oului. Pentru a 
ridica umiditatea aerului este recoman-
dat să stropim abundent atât ouăle cât 
și pereții incubatorului cu o zi înainte de 
ieșirea puilor, chiar dacă primii pui au 
spart coaja.

Întoarcerea de două ori pe zi a ouălor 
în perioada preclocirii este absolut nece-
sară, pentru a împiedica lipirea embrio-
nului de pielița oului și pentru clocirea 
uniformă de jur împrejur a ouălor. Ouă-
le proaspăt puse la clocit nu trebuie în-
toarse, în primele 36 de ore de incubare, 
deoarece în această perioadă se formea-
ză rețeaua foarte fi nă de vase sanguine și 
de asemenea inima embrionului. La fel 
trebuie procedat și cu 36 de ore înain-
te de ieșirea puilor din gaoace, ouăle nu 
mai trebuie întoarse deoarece puiul deja 
format și-a luat poziția pentru ieșirea 
din ou și nu vrea să fi e deranjat.

În timpul primelor 8 ore de la ieșirea 
puilor din ou este de preferat să nu des-
chidem ușa incubatorului, prin aceasta 
nu se va obține decât o schimbare a tem-
peraturii iar întregul proces al ieșirii din 
ou ar fi  dat peste cap. La 8-10 ore după 
ce au ieșit primii pui din găoace trebuie 
efectuat un control, precum și adunarea 
puilor ieșiți și uscați și așezarea lor într-
o cutie pregătită dinainte. Puii care sunt 
proaspăt ieșiți și nu sunt uscați trebuie 
băgați înapoi în incubator. Toate coji-
le goale trebuie scoase din incubator. 
Ouăle rămase trebuie verifi cate pentru 

a ajuta puii care au ciobit oul dar nu au 
reușit să iasă, însă trebuie ajutați numai 
acei pui care au absorbit tot sângele și au 
retras sacul vitelin. După alte 8-10 ore se 
face al doilea control.

2. Creșterea puilor 
de prepeliță

O cușcă pentru creșterea puilor de 
prepeliță în primele 10-15 zile de viață 
(timp în care puii au nevoie de o sursă 
artifi cială de căldură), trebuie să aibă 
pereții închiși (placaj, pal, etc) iar po-
deaua și tavanul pot fi  din plasă de sâr-
mă pentru a asigura ventilația necesară. 
Pereții trebuie să fi e închiși pentru a 
împiedica formarea curentului. Înaintea 
aducerii puilor în cușcă, aceasta trebuie 
să aibă pusă în funcțiune sursa de căl-
dură și reglată astfel ca temperatura ae-
rului la podea să fi e de cel puțin 30-32 
grade Celsius.

Dacă temperatura nu se poate mă-
sura se poate observa comportamen-
tul puilor, dacă stau unul în celălalt, 
temperatura este prea mică, dacă fug 
de instalația de încălzire, temperatura 
este prea mare. Podeaua cuștii sub in-
stalația de încălzire ar trebui acoperită 
în primele zile cu hârtie de ziar. Sursa 
de apă, jgheabul, trebuie să fi e de 15-20 
mm adânc. Pentru a preveni înecarea 

Sfaturi utile despre 
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creșterea prepelițelor

puilor, în primele 10-15 zile, este nece-
sară umplerea jgheabului cu pietricele. 
În primele 3-4 zile se dizolvă în apa de 
băut un amestec de vitamine și minerale 
pentru ca puii să fi e asigurați cu vitami-
nele necesare vieții.

Hrănirea ar trebui să aibă loc la fi eca-
re 2-3 ore, prin împrăștierea unei canti-
tăți mici de hrană. După 2-3 zile de viață 
se recomandă așezarea unei hrănitoare 
care să permită puilor să se hrănească 
de fi ecare dată când le este foame. Hră-
nitoarea se poate confecționa dintr-o 
bucată de placaj sau lemn de 20-25 mm 
înălțime și acoperită cu plasa de sârmă 
cu ochiurile de 10-15 mm. Aceasta îi îm-
piedică pe pui să răcăie prin hrană și să 
o risipească. Hrana trebuie să fi e de ca-
litate, starter cu un conținut de protei-
ne brute de 24-27%. După 10-12 zile se 
poate trece la hrană cu un conținut de 
proteine brute de 20-22%. La vârsta de 
20-25 zile începe năpârlirea, schimba-
rea penelor, nu trebuie să vă faceți griji 
deoarece nu este semn de boală, este un 
proces natural. Când puii de prepeli-
ță împlinesc 21-25 de zile este indicată 
mutarea lor în alte cuști unde este posi-
bilă hrănirea și alimentarea cu apă prin 
jgheaburi exterioare.

3. Determinarea 
sexului puilor

Sortarea după sex a puilor se poate 
face după aproximativ 21 de zile și numai 
după aspectul exterior. Masculul are pe 
burtă pene cu o clară nuanță de maro iar 
puii de gen feminin au pe burtă pene gri 
cu pete negre. Avantajul separării puilor 
constă în faptul că la masculi se poate da 
o hrană cu proteine mai puține 15-16%, 
care costă mai puțin. Separarea timpu-
rie după aspectul exterior este permisă 
numai la anumiți pui. Alții se pot separa 
numai după maturizarea sexuală, la 38-
40 zile, și se face astfel: se ține prepeli-
ța cu spatele în sus: puicuța prezintă o 

cloacă normală, asemănătoare cu a altor 
păsări, la mascul se poate observa dea-
supra cloacăi o vezică seminală umfl ată 
de culoare roșiatică, iar o ușoară apăsare 
cu degetul mare și cel arătător pe vezi-
că duce la ieșirea spermei care este cre-
moasă și de culoare albă.

Femelele trebuie puse cel târziu în 
ziua a 35-a în cuștile pentru depus ouă-
le, pentru a avea timp să se obișnuias-
că înainte de a începe să ouă. Primele 
femele încep să ouă după 38-40 zile de 
viață, în a 50-a zi au o rată de ouat de 
50% iar la vârsta de 60 de zile ating o 
rată de 75-80%. Masculii bine dezvoltați 
se pot tăia de la vârsta de 45-50 zile.

4. Prepelițele 
ouătoare

Pentru prepelițele ouătoare este re-
comandat ca pe perioada creșterii să nu 
se formeze grupe prea mari. O cușcă cu 
dimensiunile 120 cm lungime și 50 cm 
lățime poate fi  ocupată de 60 de păsări. 
Cușca pentru ouat se deosebește de cea 
pentru creștere prin faptul că podeaua 
este înclinată spre fața cuștii, pentru a 
permite ouălor să se rostogolească în 
canalul de colectare. La construirea unei 
cuști pentru ouat trebuie avut în vedere 

faptul că prepeli-
ța are o mare ne-
voie de apă și că 
aceasta trebuie 
schimbată de cel 
puțin două ori pe 
zi. 60 de păsări 
au nevoie zilnic 
de aproape 3 li-
tri de apă. Igiena 
este, ca și în alte 
crescătorii de 
animale, o obli-
gativitate ca și 
curățarea zilnică 
a tăvii cu excre-
mente precum și 

asigurarea unei bune aerisirii a spațiului 
unde sunt ținute cuștile.

5. Iluminarea
Pentru o bună producție de ouă este 

necesară prelungirea zilei în mod artifi -
cial, pentru a ajunge la o durată totală 
a zilei de 18 ore. Câteva becuri de 15-20 
W, bine plasate pentru a ilumina jghea-

burile de apă și mâncare, ajunge pentru 
16-24 de cuști așezate pe mai multe ni-
vele.

6. Hrănirea
Deoarece prepelița are nevoie de o 

hrană zilnică de aproximativ 20 de gra-
me pentru a produce ouă, hrana trebuie 
să fi e de calitate și să conțină cel puțin 
18% proteine.

Fiecare crescător poate să utilizeze 
ce amestec de hrană dorește, important 
este ca hrana să conțină toate mineralele 
și vitaminele importante.

Fiecare schimbare de hrană trebuie 
făcută lent, în decurs de 3-4 zile, pen-
tru a evita deranjamentele pe tracul 
intestinal. Ca metodă de hrănire este 
folosită hrănirea printr-un jgheab exte-
rior deoarece această metodă ușurează 
munca, diminuează pierderea hranei și 
înlătură posibilitatea amestecării hra-
nei cu excremente. Deoarece capacita-
tea unui jgheab pentru hrană este prea 
mică pentru nevoia de hrană pentru o 
zi a prepelițelor este necesară umplerea 
lui de mai multe ori pe zi. Acesta trebu-
ie să fi e umplut cu hrană cel mult două 
treimi pentru a evita risipa de hrană. Se 
poate observa că la o nouă dare a hranei, 
chiar dacă mai este mâncare în jgheab, 
multe prepelițe sunt atrase spre o nouă 
hrănire.

7. Adăparea 
prepelițelor

Asigurarea apei se poate face prin 
mai multe metode însă trebuie ținut 
cont de faptul că prepelițele au nevoie 
tot timpul de apă proaspătă și rece, să 
bea când vor. O modalitate simplă și 
cel mai des întâlnită este adăparea prin 
jgheaburi puse pe margine sau pe pere-
tele din spate al cuștii. Această metodă 
este rentabilă și ușor de manevrat, cel 
puțin din punctul de vedere al umplerii 
cu apă proaspătă. Este recomandat, în 
perioada de creștere a puilor și o dată pe 
lună în creșterea celor mature, adminis-
trarea în apă a unui amestec de vitamine 
și minerale (Polivit, 3,4 zile).

ouaprepelita.com
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 Agricultorii pot achiziționa tractoare 
și combine din mijloacele fondului 2kr

La solicitarea fermierilor, în cadrul im-
plementării Proiectului de Asistență Tehnică 
pentru Fermierii Neprivilegiați (2KR), Gu-
vernul Japoniei a aprobat utilizarea mijloa-
celor fi nanciare acumulate în Fondul Parte-
ner 2KR, pentru achiziționarea tractoarelor 
și a combinelor pentru recoltarea grânelor. 
Despre aceasta a comunicat serviciul de pre-
să al Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare.

Scopul principal al utilizării mijloacelor 
Fondului Partener 2KR, îl constituie dezvol-
tarea sectorului agroindustrial al Republicii 
Moldova și creșterea efi cienței Proiectului de 
Asistență Tehnică pentru Fermierii Nepri-
vilegiați, prin diversifi carea echipamentului 
vândut, cu achitarea costului în rate, con-
form condițiilor de implementare stabilite. 

Fondul Partener a fost acumulat prin ofe-
rirea de către Guvernul Japoniei a asistenței 

fi nanciare pentru proiectul de asistență de 
grant pentru securitatea alimentară pentru 
fermierii neprivilegiați (Proiectul 2KR).

Proiectul este realizat în Republica Mol-
dova cu suportul Guvernului Japoniei din 
anul 2000. De atunci, în Moldova au fost 
livrate peste 6,5 mii de unități de tehnică 
agricolă, inclusiv, peste 3,8 mii de tractoare, 
424 de combine, 595 de pulverizatoare, 471 
de sisteme de irigare și 1,2 mii de alte unități. 
Peste 2,8 mii de producători agricoli au deve-
nit benefi ciari ai 2KR. Tehnica este implicată 
în prelucrarea a peste 400 de mii de ha de 
terenuri agricole. Pentru exploatarea și între-
ținerea acesteia au fost create 18 mii de noi 
locuri de muncă. 

În total, în perioada implementării pro-
iectului 2KR în Moldova, Guvernul Japoniei 
a alocat în bugetul programului 9 granturi în 
sumă totală de 22,7 mil. dolari.

Producătorii de pâi-
ne moldoveni vor primi 
din fondul de rezervă al 
statului 4 mii de tone 
de grâu alimentar. Un 
proiect de hotărâre de 
Guvern a fost adoptat în 
acest sens , în cadrul șe-
dinței Executivului.

Potrivit Ministrului 
Agriculturii, Vasile Bu-

macov eliberarea celor 4 mii tone de grâu va stabiliza prețul pâinii 
pe piață. Benefi ciarii vor fi  obligați să restituie grâul eliberat din 
rezervele de stat până la începutul lunii septembrie.

Totodată, Bumacov și-a exprimat încrederea că recolta de grâu 
din acest an va fi  mai bună.

Amintim că la începutul anului curent, Guvernul a eliberat din 
rezerva de stat alte 28 mii tone de grâu alimentar în vederea îm-
prospătării cu decalaj în timp.

Ministerul Agriculturii și Industriei Ali-
mentare prognozează pentru anul 2013 o re-
coltă de cereale de peste 2,5 mil. tone, dublă 
față de cea din anul trecut.

Agenția „Infotag” transmite cu referire la 
publicația „Ekonomiceskoe obozrenie - Lo-
gos press” că de pe 330 mii hectare de grâu de 
toamnă urmează să fi e obținute cel puțin 1 mil. 
t de cereale, dintre care 60% reprezintă grâu 
alimentar.

Reprezentanții ministerului își întemeia-
ză prognoza pozitivă pe faptul că 90% dintre 
cerealele de toamnă sunt într-o stare bună și 
satisfăcătoare și doar 2% (aproximativ 8 mii 
ha) – într-o stare nesatisfăcătoare.

Orzul de toamnă ocupă o suprafață de circa 
40 mii ha, de pe care se vor recolta până la 80 
mii t de cereale. Terenurile cu porumb depă-
șesc 450 mii ha, recolta așteptată este de cel 
puțin 1,2 mil. t.

Ministerul Agriculturii prognozează 
o recoltă de cereale dublă față de anul trecut

Pentru a evita scumpirea 
pâinii Guvernul scoate alte 
4 mii tone de grâu pe piață 

Șeful Direcției politici de 
producere și reglementări de 
calitate a producției vegetale 
a Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare Mihail 
Suvac, a relatat că volumul pro-
ducției de fructe va crește astfel 
de la 422 mii tone în 2012 la 
695 mii tone.

«În același timp, suprafețele 
de livezi se vor micșora de la 92 
mii ha - la 60 mii ha, iar recolta la 
hectar se va majora de la 4,6 tone 
la hectar la 11,5 tone. Livezile bă-
trâne vor fi  defrișate, iar în locul 
acestora vor fi  sădite livezi noi. 
Astfel de sarcini sunt stabilite în 
Strategia de dezvoltare a agri-
culturii pentru perioada 2013-
2020», a spus sursa citată.

Potrivit lui Mihai Suvac, 
acești indicatori nu reprezintă 

un scop în sine.
«Unul din scopurile de bază 

constă în majorarea competiti-
vității fructelor moldovenești și 
aducerea lor în conformitate cu 
standardele contemporane de 
calitate și siguranță alimenta-
ră», a spus specialistul.

Pentru realizarea acestui 
scop, documentul prevede un 
pachet întreg de acțiuni. Se 
propune ca volumul subvențio-
nării livezilor să fi e majorat că-
tre anul 2020 în comparație cu 
anul 2912, de la 109 mil. de lei 
la 130 mil. de lei. Cel mai mult 
va fi  majorată compensarea in-
vestițiilor în achiziționarea teh-
nicii post-recoltare.

Ministerul intenționează să 
inițieze un șir de modifi cări la 
legislație pentru a crea condiții 

favorabile producătorilor agri-
coli. Printre acestea se numără 
- simplifi carea înregistrării no-
ilor soiuri de fructe prin inter-
mediul introducerii automate a 
acestora în Registrul soiurilor. 
La fel se propune simplifi carea 
înregistrării mijloacelor fi to-
sanitare și a îngrășămintelor. 
Programul mai prevede, anu-
larea taxelor vamale la impor-
tul cartonului necesar împa-
chetării legumelor proaspete.
În anul 2011 venitul de la ex-
portul fructelor produse și pre-
lucrate în Moldova a constituit 
13% din volumul total al expor-
tului (282,5 mil. dolari). Aceas-
tă ramură este principala sursă 
de venit pentru 323 mii de per-
soane (28% din populația RM) 
care practică agricultura».

 Către anul 2020 Moldova va produce 695 mii tone de mere
Către anul 2020 Moldova va majora de 1,5 ori producția de mere
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EXPORT

Nu am învățat încă lecția: 90% din exportul 
de fructe este direcționat către o singură piață

Producătorii agricoli mol-
doveni n-au tras învățăminte 
de pe urma embargoului la im-
portul de vinuri impus de Rusia 
în 2006. Aproape toate fructele 
exportate de Moldova ajung pe 
piața rusească. Niciun sezon nu 
trece fără probleme în sectorul 
agrar. Dacă anul trecut produ-
cătorii agricoli s-au confruntat 
cu seceta, controalele excesive 
din partea Fiscului și barierele 
impuse de Vamă, în acest an au 
de înfruntat și concurența acer-
bă pe piața rusească. Ministrul 
agriculturii, Vasile Bumacov se 
teme de repetarea anului 2006  
„În 2001, fi ind viceministru, 
am atenționat conducerea țării 
și oamenii de afaceri că nu e 
normal ca aproape tot exportul 
de vinuri să fi e orientat pe piața 
rusească. N-am fost ascultat. A 
trebuit să vină embargoul din 
2006 ca oamenii să înțeleagă 
că nu e bine să depindem de o 
singură piață. Dar se vede că 
n-am tras concluzii: în 2012, 
circa 90% din exportul de fruc-
te a luat calea Rusiei. Mă tem să 
nu se repete situația din 2006“, 

a declarat Bumacov, la o întru-
nire cu exportatorii de produse 
agroalimentare. Ministrul le-a 
sugerat producătorilor să cau-
te și alte piețe de desfacere, dar 
să se adapteze și la noile condi-
ții din Rusia. Și asta deoarece, 
după aderarea acestei țări la 
Organizația Mondială a Comer-
țului (OMS), exportatorii din 
Moldova nu mai benefi ciază 
de facilități și se confruntă cu 
o concurență dură din partea 
celor din Polonia, Italia, Spania 
sau China. 

Expertul PNUD Dan Vul-
pe, coautor al studiului privind 
problemele exportatorilor de 
fructe și legume, a remarcat 
existența mai multor bariere 
administrative la export, care 
ar putea fi  înlăturate ușor. 
Acestea țin de eliberarea cer-
tifi catelor de origine, taxele 
vamale neofi ciale (care ajung 
la 10% din valoarea mărfi i ex-
portate), listele de exportatori 
etc. Dar sunt probleme mai 
difi cile, „fundamentale“, cum 
le-a numit expertul, ce nu pot 
fi  rezolvare fără eforturi fi nan-

ciare considerabile. Potrivit lui 
Dan Vulpe, exportatorii noștri 
ar trebui să țină cont și de fap-
tul că tot mai mulți ruși optează 
pentru supermarketuri în defa-
voarea piețelor. „În Rusia, deja 
50% din totalul fructelor sunt 
comercializate în magazine. Nu 
e și cazul fructelor moldove-
nești, care, în proporție de 90% 
se vând în piețe, unde și prețu-
rile, dar și profi turile sunt mai 
mici“, a explicat specialistul. 
Potrivit lui, pentru a accede în 
rețelele de magazine, exporta-
torii trebuie să asigure livrarea 
unor cantități mari de produse 
agricole, de o calitate uniformă, 
la prețuri competitive și respec-
tând termenele. „Aceasta nu e 
posibil fără cooperare din par-
tea agenților economici, fără 
existența unei rețele de depozi-
te frigorifi ce și baze angro, fără 
livezi cu soiuri noi și, respectiv, 
fără investiții majore“, a pre-
cizat Dan Vulpe.  Producătorii 
nu s-au arătat impresionați de 
studiul PNUD și nici și de expli-
cațiile ofi cialilor.  „Noi știm ce 
probleme avem și ce ar tre-

bui să facem. 
N-avem nevo-
ie de teorie. 
Ministerul ar 
trebui să vină 
cu susținere 
concretă. Bu-
năoară, să ela-
boreze și să ne 
distribuie bro-
șuri cu infor-
mații despre 
ce ne așteaptă 
după semnarea 
Acordului de 
Liber Schimb 
cu UE“, a re-
marcat Victor 
Eremia, direc-
tor al unei com-
panii agricole 
din Hâncești. 

Alexandru Slusari, președinte-
le Asociației Uniagroprotect, a 
menționat că producătorii au 
nevoie de soluții imediate: să fi e 
majorate subvențiile; să fi e achi-
tate urgent compensațiile pen-
tru înfi ințarea semănaturilor de 
porumb și grâu; să fi e plafonate 
compensațiile la 400.000 de 
lei per benefi ciar; să înceapă 
construcția Centrului Agroa-
limentar Chișinau etc. Aceste 
decizii însă trebuie luate la ni-
vel politic, a specifi cat Slusari. 
Ghenadie Muntean, exportator 
de la Soroca, bucură piața Bela-
rusului și Rusiei cu mere și pru-
ne moldovenești. El se ciocnește 
de mai multe probleme atunci 
când vine sezonul exportului.
“Noi, agenții economici ne 
dorim ca toată această pro-
cedură să dureze cât mai 
puțin. Avem o producție 
care este necesar cât mai 
rapid să fi e exportată. Din 
păcate ne ciocnim cu un șir 
de piedici, ceea ce ține de 
acte și facturi”, spune ex-
portatorul.

”Rusia începe să vină cu 
cerințe, solicită ambalaj și 
producție omogenă și de ca-
litate. Din păcate, nu putem 
veni cu ambalaj și astfel cedăm 
în fața europenilor”, relatează 
Ghenadie Muntean.

Ministrul Vasile Bumacov a 
precizat că știe despre mai mul-

te bariere cu care se confruntă 
exportatorii, și a promis că în 
acest sens vor fi  luate măsuri.

“Uneori, inspectorii 
sunt prea ocupați, nu pot 
lucra de exemplu sâmbă-
ta, când un autocamion cu 
piersici se strica, ei sunt 
ocupați că e sâmbătă, că e 
masa, ca e seara. Sau alții 
pretind unele taxe care nu 
sunt reglementate”, a spus 
Bumacov.

Ponderea livrării peste hota-
re a produselor agroalimentare 
în exportul total al Republicii 
Moldova variază între 42 și 48 
la sută. Tudor Balițchi, director 
al Serviciului Vamal a afi rmat, 
la întrunire, că în ultimii ani 
procedurile vamale au fost sim-
plifi cate și că acțiunile în acest 
sens vor continua, astfel încât 
agentul economic să nu simtă 
prezența Serviciului Vamal la 
trecerea frontierei.

Aproape jumătate din ex-
porturile din Republica Mol-
dova sunt din agricultură, 
potrivit datelor ministerului 
de resort. Anul trecut, a fost 
exportată marfă agricolă în 
valoare de 900 de milioane de 
dolari americani și a fost im-
portată, în special, în perioada 
rece a anului, producție de 600 
de milioane de dolari. 90 la 
sută din marfă a fost exportată 
în Federația Rusă.

Tergiversarea eliberării actelor de la vamă, FISC și cele fi tosanitare sunt principalele piedici care stau în calea exportului fructelor și le-
gumelor moldovenești. Aceasta atestă datele unui studiu, realizat în baza chestionarelor la care au răspuns exportatorii din țara noastră. 
Studiul a fost realizat de PNUD, la comanda Ministerului Agriculturii 

Republica Moldova a importat, în 
ianuarie-aprilie 2013, produse alimen-
tare cu 36% mai mult, decât a expor-
tat. Potrivit  Biroului Național de Sta-
tistică, în ianuarie-aprilie 2013, volu-
mul exportului din categoria „Produse 
alimentare și animale vii” a constituit 
140,1 mil. dolari sau cu 8,9% mai mult 
față de perioada similară a anului pre-
cedent, iar volumul importului a cres-
cut cu 16,3% și a constituit 190,6 mil. 
dolari.

Potrivit datelor statistice ofi ciale, 

în ianuarie-aprilie 2013, Moldova a 
exportat carne și produse din carne în 
valoare de 5,8 mil. dolari (+36% față 
de aceeași perioadă a anului 2012) și a 
importat în valoare de 11,2 mil. dolari 
(+8,7%). Volumul exportului din cate-
goria „Produse lactate și ouă de pasăre” 
a constituit 3,7 mil. dolari (+83,5%), 
iar volumul importului – 14,9 mil. do-
lari (+30,7%). Exportul de zahăr, pro-
duse din zahăr și miere a alcătuit 9,9 
mil. dolari (-2,3%), iar importul de 
producție analogică – 12,3 mil. dolari 

(+65,3%). Exportul de cereale și pro-
duse din cereale a constituit 23,3 mil. 
dolari (+47,6%), iar importul – 32,5 
mil. dolari (+7,8%). Exportul de cafea, 
ceai, cacao și mirodenii a constituit 1,5 
mil. dolari (+48,9%), iar importul – 
17,2 mil. dolari (+2,3%). Exportul de 
hrană pentru animale (cu exepția cere-
alelor nemăcinate) a constituit 1,9 mil. 
dolari (-78,9%), iar importul – 7,5 mil. 
dolari (+52,1%).

Una din puținele poziții din catego-
ria “Produse alimentare și animale vii”, 

la care exportul moldovenesc a depășit 
substanțial importul reprezintă fruc-
tele și legumele. Astfel, exportul de 
fructe și legume a constituit 90,6 mil. 
dolari (+8,1%), iar importul – 51,3 mil. 
dolari (+21,1%). Exportul de animale 
vii a însumat 2,5 mil. dolari (+14,6%), 
iar importul - 1,8 mil. dolari (+9,2%). 
De asemenea, în ianuarie-aprilie 2013, 
Moldova a mai importat produse din 
categoria “Pește și produse de mare” în 
valoare de 17,1 mil. dolari (-0,1%), care 
nu fi gurează la capitolul export.

Importul de produse alimentare în Moldova depășește cu 36% exportul
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TEHNOLOGII AGRICOLE

NO TILL este profi tabil dacă este 
executat corect

Condițiile climatice difi ci-
le din ultimii ani au început să 
schimbe viziunea fermierilor 
asupra agriculturii. Dacă în 
urmă cu câțiva ani mulți nici 
nu puteau să-și imagineze mă-
car că se poate semăna direct 
în miriște sau că mai multe lu-
crări agricole pot fi  realizate în 
același timp, acum acesta este 
un subiect la ordinea zilei.

Însămânțarea directă este 
un subiect care trezește mari 
emoții și este chiar frustrant să 
auzi pe cineva care confundă 
însămânțarea directă cu ceea în 
miriște, cunoscută și sub denu-
mirea de No Till (zero lucrări).

Sunt semănători care reali-
zează un pat germinativ înain-
tea discurilor de însămânțare, 
dislocând o cantitate conside-
rabilă de sol, și sunt semănători 
care plasează sămânța direct în 
miriște și nimic altceva. Sunt 
două sisteme complet diferite. 
Iar cel din urmă are la bază sis-
temul No till sau zero lucrări.

No Till - este un concept care 
are la bază plasarea semințelor 
direct în miriște, fără a disturba 
solul cu alte utilaje. În concluzie 
avem mai puține lucrări, eco-
nomisim carburant, timp, forță 

de muncă, echipare, etc. Într-
adevăr, sistemul îmbunătățește 
calitatea solului, iar datorită 
resturilor vegetale rămase pe 
sol de la cultura precedentă, se 
menține umiditatea și totodată 
răcorește pământul, asta dacă 
avem un management bun al 
deșeurilor vegetale. Cu acest 
sistem reducem eroziunea so-
lului și va dispare fenomenul 
de pulbere de vânt, evaporarea 
apei, distrugerea structurii so-
lului și compactizarea acestuia.

Până aici, toate bune! 
Dar cu producția, 
cum rămâne?

Producția în primul an de 
No Till nu va suferi o modifi ca-
re semnifi cativă, iar fermierul 
va fi  mulțumit de investiția fă-
cută. Modifi cări majore se vor 

semnala din al treilea an, atunci 
când fermierul probabil se va 
îndoi de efi ciența sistemului No 
Till și este posibil să renunțe la 
acesta. Din al patrulea an se vor 
vedea semne de îmbunătățire, 

producția obținută ajungând la 
nivelul producției anului al doi-
lea de tehnologie No Till.

De ce acest interval? Pen-
tru că în toată această perioa-
dă solul își reface structura, 

se formeză straturile și se cre-
ează stratul superior bogat în 
nutrienți.

Un alt aspect negativ ar fi  
utilizarea masivă a chimicale-
lor în lupta cu buruienile, dar 
și acest lucru poate fi  ame-
liorat folosind „cover crops” 
- culturi de acoperire utiliza-
te între culturile principale.
La ora actuală, peste 100 mili-
oane hectare de pe întreg ma-
pamondul sunt lucrate în sis-
tem No Till! În concluzie, siste-
mul No Till POATE fi  profi tabil, 
DACĂ este executat corect!

Prin utilizarea 
tehnologiei 
No Till, fermie-
rii din Moldova 
obțin recolte 
chiar și pe timp 
de secetă – 
expert din SUA

„Fermierii moldoveni care 
folosesc tehnologia „No Till” 
reușesc deja să valorifice 30-
40% din avantajele oferite de 
această metodă, iar pentru a 
le obține integral, mai au ne-
voie de trei-cinci ani”, afirmă 
expertul american Stephen 
Van Vleet.

Potrivit  organizației pen-

tru dezvoltare internaționa-
lă din SUA (CNFA), expertul 
american s-a afl at în Moldova 
la începutul lunii iunie, pentru 
a acorda asistență pe bază de 
voluntariat în cadrul Progra-
mului USAID „De la Fermier la 
Fermier”, implementat de com-
pania CNFA.

„Stadiul actual de utiliza-
re a practicii No Till de către 
fermierii din Moldova le per-
mite acestora să obțină recolte 
chiar și în anii secetoși. Din 
momentul implementării în 
totalitate a noii tehnologii, în 
anii cu ploaie, agricultorii vor 
putea atinge o productivitate 
cu 10-15% mai mare decât în 
cazul tehnicilor tradiționale”, 
specifică voluntarul.

Pentru sporirea eficienței 
în utilizarea metodei No Till, 
expertul le recomandă fermi-
erilor să desfășoare concomi-
tent și activități de creștere a 
animalelor pentru a dispune 
de fertilizanți organici și a-și 
micșora cheltuielile de pro-
ducere. Totodată, este nece-
sar să se respecte cu stricte-
țe cerințele privind rotația 
culturilor agricole, în scopul 
evitării riscului de secătuire a 
solului.

Un aspect important pen-
tru reușita tehnologiei și a ac-
tivității agricole în întregime 
este și aplicarea metodelor 
adecvate de protecție a plante-
lor. În opinia lui Stephen Van 
Vleet, fermierii din Moldova 
vor avea mai mult succes, dacă 
vor face uz de practicile de tes-
tare a solului și de consultanță 
calificată.

Stephen Van Vleet activea-
ză de peste 30 de ani în cali-
tate de agronom specializat 
în evaluarea programelor de 
lucrare a terenurilor agricole. 
Ultimele sale cercetări s-au 
axat pe producerea cereale-
lor, combaterea buruienilor și 
cercetarea sistemelor pentru 
pășunat. Actuala vizită a ex-
pertului în Moldova este deja 
a doua și a avut ca obiectiv 
principal evaluarea modului 

în care este implementată teh-
nologiaNo Till de către benefi-
ciarii IFAD.

Peste 35 de mii de hectare de 
terenuri din Republica Moldo-
va sunt lucrate în prezent prin 
tehnologia No-Till. Afi rmația 
aparține ministrului Agricultu-
rii și Industriei Alimentare, Va-
sile Bumacov.

Potrivit lui Bumacov, Mol-
dova a întârziat în procesul de 
implementare a acestei teh-
nologii, care permite păstra-
rea stratului de cernoziom și a 
umidității în sol. „Până în pre-
zent, doar 17 fermieri folosesc 
această tehnologie, care poate 
fi  considerată pe drept viitorul 
agriculturii în Moldova”, a opi-
nat ministrul.
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 INTERNAŢIONAL

Ploaia stabilește 
capacitatea fermei

În perioadele când plouă sufi ci-
ent și când există sufi ciente rezerve 
de apă, numărul animalelor cres-
cute la fermă atinge 17.000 de ca-
pete. Totul depinde însă de ploaie. 
Astfel, în nu puținele perioade de 
secetă, cea mai mare parte a vite-
lor sunt duse la abator, pe teritoriul 
fermei fi ind păstrate doar câteva 
mii. În noiembrie 2006, capacita-
tea fermei fusese redusă la 4.000 
de capete de la 16.500 cât număra 
în mai 2003, de exemplu.

În anul 2008, după o secetă 
prelungită pe durata mai multor 
ani, numărul vitelor de la fermă 
ajunsese la 1.500, iar adminis-
tratorii erau gata-gata să închidă 
crescătoria din lipsa acută de apă. 
Abia din luna august 2008, ferma 
a început să-și revină după o ploie 
de scurtă durată, cât de cât sufi ci-
entă pentru revigorarea vegetației 
și a rezervelor de apă. În mod nor-
mal, rezervele de apă subterane 
ar fi  sufi ciente, Anna Creek fi ind 
așezată pe un uriaș bazin acvifer, 
însă pentru supraviețuirea fermei 
sunt necesaren fl uxuri mari de apă 
terestre pentru adăparea miilor de 
animale și regenerarea vegetației. 
Arșița prelungită ridică cele mai 
mari probleme crescătorilor.

Orașul cel mai apro-
piat de fermă este 
la 140 de kilometri

În urma inundațiilor din 2010, 
la Anna Creek , șeptelul de animale 
a început să fi e reîntregit. În luna 
august 2012, capacitatea fermei a 
crescut la 17.000 de animale, iar 
în prezent numărul vitelor crescute 
la fermă este de 14.000 de capete, 
potrivit cifrelor ofi ciale furnizate 
de compania S. Kidman & Co Ltd, 
proprietara fermei.

În mod normal, dacă seceta nu 
ar pune anumite probleme, o trei-
me din șeptelul fermei este reîm-
prospătat anual. O treime din vite 
pleacă la abator și este înlocuită 

de vite tinere aduse la crescut și 
îngrășat.

Cel mai apropiat oraș de ferma 
Anna Creek este la 140 de kilometri 
distanță și are o populație de 2.600 
de locuitori.

Anna Creek este considerată 
cea mai nordică fermă din statul 
South Australia, este situată la o 
altitudine de 96 de metri față de 
nivelul mării și la 420 de kilometri 
sud-est de Oceanul Antarctic.

Viața de zi cu zi 
la Anna Creek

Ferma Anna Creek include o 
gospodărie propriu-zisă, și o zonă 
de anexe la The Peake. Gospodăria 
fermei, izolată ca suprafață de re-
stul lumii, are însă telecomunicații 
prin satelit, incluzând televiziune 
și internet. Serviciul de curierat 
poștal este asigurat de Coober Pedy 
Oodnadatta One Day Mail Run. Un 
autovehicul cu tracțiune integra-
lă livrează corespondența la Anna 
Creek, de două ori pe săptămână și 
poate prelua și mici colete destina-
te familiilor sau prietenilor lucră-
torilor.

În cadrul gospodăriei locuiesc 14 
angajați, iar în anexe alți 3.

Cândva, la Anna Creek perso-
nalul era unul numeros. Văcarii 
foloseau caii pentru mânarea vi-
telor pe vastele câmpuri. În pre-
zent, forța de muncă de la fermă 
este mult mai redusă. Vitele sunt 
strânse de pe câmpuri cu ajutorul 

Anna Creek - cea mai mare fermă 
de animale din lume: 24.000 de kilometri 
pătrați și doar 17 angajați la 17.000 de vite

O fl otilă de avioanele ușoare și motocicletele puterni-
ce de cros sunt principale mijloace utilizate de fermierii 
de la Anna Creek, Australia, pentru a mâna cirezile de 
vite, de-a lungul unui teritoriu care măsoară 24.000 de 
kilometri pătrați, o suprafață comparabilă cu a unei țări 
precum Israelul.

Anna Creek este cea mai mare fermă din lume destina-
tă creșterii vitelor. Ea este situată în Australia, mai exact 
în statul South Autralia, la 680 de kilometri de capitala 
Adelaide. Cu cei 24.000 de kilometri pătrați (2,4 milioa-
ne hectare), ferma Anna Creek depășește cu 8.000 de ki-
lometri pătrați ferma Alexandria, considerată a doua ca 
dimensiune din lume și situată tot în Australia, în Terito-
riul de Nord (Northern Territory).

avioanelor ușoare și mânate spre 
adăposturi cu motociclete de cros 
foarte puternice.

Deși pentru strângerea vitelor nu 
mai sunt folosiți caii, la fermă încă 
mai există 150 de exemplare utilizați 
uneori pentru mici deplasări.

150 de ani 
de la înfi ințare

Când a fost înfi ințată, fer-
ma Anna Creek era localizată în 
Strangways Springs, zonă inlcusă 
în actualul perimetru al giganti-
cei crescătorii. În ianuarie 1863, 
trei fermieri (Julius Jeffrey, John 
Warren și William Bakewell) au 
achiziționat terenuri și au încheiat 
un parteneriat pentru creșterea oi-
lor. În perioada anilor 1864-1866, 
cunoscută în Australia ca „Anii 
marilor secete”, ferma ajunsese 
să aibă 7.300 de oi. Marea proble-
mă a fermierilor din acei ani erau 
câinii dingo care atacau constant 
turmele de oi, decimându-le. Din 
acest motiv, fermierii au început 
să renunțe încet-încet, la creșterea 
oilor. Doar un număr redus de ovi-
ne a fost păstrat în cadrul fermei, 
pe lângă gospodărie. Din acest 
moment, vitele au înlocuit oile la 
Anna Creek.

În 1872, ferma a fost reorgani-
zată și a ajuns la o localizare apro-
piată de cea din zilele noastre.

La început, oieri 
și văcari, 
apoi manageri

John Hogarth a fost primul ma-
nager al fermei începând din anul 
1893 și a fost urmat la conducere 
de fi ul său Thomas, până în anul 
1913. Apoi, timp de 12 luni, aface-
rile de la Anna Creek au fost ținute 
în frâu de George Warren care l-a 
desemnat pe fratele său mai tânăr, 
Francis , să aibă grijă de proprieta-
te până în anul 1918.

În 1918, Malcolm Reid și Leslie 
Taylor au cumpărat afacerea, de-
venind astfel noii proprietari. Din 
acest an, se poate spune că începe 
istoria recentă a fermei. Malcom 
Reis era fratele lui Sidney Reid și 
care era căsătorit cu Elma, fi ica 
crescătorului de animale Sir Sidney 
Kidman. În general, se consideră că 
ferma Anna Creek a intrat în porto-
foliul de afaceri al familiei Kidman 
în anul 1934. Până cel puțin în anul 
1927 documentele indică faptul că 
familia Kidman deținea doar 33% 
din acțiuni.

Malcom Reid a continuat să 
asigure managementul proprietății 
până la formarea sindicatului 
«Strangways – Peake», în 1934, 
moment în care reprezentanții fa-
miliei Kidman au numit propriul 
lor manager în persoana lui Archi-
bald McLean.

Santa Gertrudis este 
„regina fermei”

Cele mai multe vite de la cres-
cătoria Anna Creek sunt din rasa 
Santa Gertrudis, foarte rezisten-
tă la căldură. Rasa a fost creată în 
anul 1910 la ferma texană „King” 
din SUA, este considerată foarte 
longevivă. Vacile ating o greutate 
de 725 kilograme, iar boii ajung 
până la 900 kilograme. Animalele 
au o conformație masivă și sunt 
adaptate producției de carne. Vi-
tele din rasa Santa Gertrudis sunt 
rezistente la intemperii și boli și se 
pot crește cu ușurință în aer liber. 
Patrimoniul genetic al acestei rase 
este format din 5/8 rasa Shorthorn 
și 3/8 Brahman.

De altfel, pe lângă vitele Santa 
Gertrudis mai există la Anna Creek 
și vaci rasa Brahman aduse din 
proprietățile nordice deținute de 
S. Kidman & Co. La Anna Creek, 
pentru productivitate, se realizează 
încrucișări între tauri Santa Ger-
trudis și vaci Brahman.

22 de țarcuri 
dotate cu 
„cuiburi de ciori”

Pe teritoriul fermei „Anna 
Creek„ sunt amplasate 22 de mari 
țarcuri pentru vite. Pentru a putea 
ține sub observație efectivele de 
vite afl ate în țarcuri, din loc în loc 
sunt amplasate un fel de catarge 
cu punct de observație, denumite 
„cuiburi de ciori”.

Toate vitele din cadrul fermei 
sunt monitorizate prin microcipuri 
implantate. Zilnic, managerul fermei 
verifi că efectivul fermei și centrali-
zează datele culese care se transmit 
la sediul central al companiei.

Datorită condițiilor grele de 
muncă din cadrul fermei, salariile 
angajaților sunt motivante. Ast-
fel un simplu văcar poate ajunge 
să câștige circa 100.000 de dolari 
anual.

Sursa: agroi ntel.ro
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MARKETING

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

Mulţi producători s-au convins 

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

la un preţ convenabil, la un preţ convenabil, 

decât să produci 

Cum să facem 
alegerea corectă?
NOI VĂ PROPUNEM:

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

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

 Publicitate AgraVista buletin
plasarea în buletinul AgraVista a unui articol 

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

 Publicitate banner
promovarea companiilor şi produselor/servi-

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

Sperăm că veţi deveni 
ABONATUL NOSTRU FIDEL!

 Abonamente AgraVista A, B, C
Abonamente AgraVista

A
bo

na
m

en
t A

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

▪ Preţuri producători pentru fructe, le-
gume şi cereale

▪ Preţuri mondiale cereale
▪ Monitorizare lunară a pieţei legume-

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

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

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

Agromediainform în format elec-
tronic

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

3 luni – 60
6 luni – 96

12 luni – 144

A
bo

na
m

en
t B

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

▪ Valabilitate a ofertelor timp de 12 
luni

▪ Promovarea ofertelor în ziarul Agro-
mediainform

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

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

Agromediainform în format elec-
tronic

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

3 luni – 45
6 luni – 72

12 luni – 99

Ab
on

am
en

t C

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

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

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

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

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate AgraVista buletin
1 pagină

210x297 mm

1/2 pagină
210x148,5 

mm

1/4 pagină
105x148,5 mm

Articol 
promoţional

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

Publicitate
color 30 20 15
alb-negru 20 15 10

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

3 luni 6 luni 12 luni

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

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate banner 
Apariţii

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

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

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

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

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

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

către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.
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CERERI ŞI OFERTE

Cereri și oferte – perioada 1 - 19 iunie 2013 (www. agravista.md)

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

OFERTE
Nume pro-

dus
Descrierea produ-

sului Cantitate Regiune

PRODUSE CEREALIERE

Grâu  Comercializez grâu 200 tone
Chișinău, com. Băcioi, Telefon 
mobil: 069538780, 069468680, 
Email: ion.bors@mail.ru   

Grâu
Comercializăm grâu 
roada anului 2012 

20 tone
Hîncești, s. Obileni, Telefon: (269) 
23408 

Porumb
Porumb boabe din 
roada anului 2012 

10 tone
Orhei, s. Peresecina, Telefon: 
(235) 47230 Telefon mobil: 
69346320   

Floarea-soa-
relui

Comercializăm fl oa-
rea soarelui pentru 
ulei 

3 tone
Nisporeni, Telefon mobil: 
069092617   

LEGUME

Roșii
Comercializez roșii 
de seră 

2.5 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: 
Strungaru Nicolae, Telefon: (236) 
75207 Telefon mobil: 069357289   

Castraveţi
Castraveţi de calita-
te înaltă

2 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: 
Vladei Ion, Telefon: (236) 23923 
Telefon mobil: 079207222   

Castraveţi
Comercializez 
castraveţi crescuţi 
în seră 

200 kg
Nisporeni, s. Bălăurești, Telefon: 
(264) 48249 

Dovlecei Dovlecei de calitate 2 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: 
Strungaru Nicolae, Telefon: (236) 
75207 Telefon mobil: 069357289   

Dovlecei Dovlecei de calitate 2.5 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: 
Vladei Ion, Telefon: (236) 23923 
Telefon mobil: 079207222   

Dovlecei Dovlecei de calitate 2 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: 
Stoica Valentina, Telefon: (236) 
75378

Varză
Comercializez varză 
timpurie 

2.5 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: 
Stoica Valentina, Telefon: (236) 
75378

Vinete
Comercializez vinete 
de sera 

2 tone

Ungheni, s. Buzduganii de Jos, 
manager: Ojog Constantin, Tele-
fon: (236) 50275 Telefon mobil: 
069784220   

Fasole păstăi
Comercializăm faso-
le păstăi 

200 kg
Glodeni, s. Ciuciulea, Telefon: 
(249) 93231 Telefon mobil: 
060251316   

FRUCTE

Cireșe
Comercializăm 
cireșe de calitate 
bună

o tonă
Ungheni, s. Chirileni, Manager: 
Vultur Grigore, Telefon: (236) 
75329 

Cireșe Comercializez cireșe 2 tone

Ungheni, str. Caragiale 3/23, 
Manager: Pascaru Vasile, Tele-
fon: (236) 33810 Telefon mobil: 
069765623   

ECHIPAMENTE AGRICOLE

Echipamente 
agricole

Comercializează 
stropitoare pentru 
vii livezi Slenza -1 

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

Echipamente 
agricole

URGENT! Tractor 
IUMZ-6 în stare 
foarte bună, a.f. 
2011 

o unitate
Ungheni, s. Sculeni, mana-
ger: Solu Ion, Telefon mobil: 
069055172   

Echipamente 
agricole

Cisterne de metal cu 
capacitatea 10 tone 
de metal negru

2 bucăţi
Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-85 
Telefon mobil: 69895128   

Echipamente 
agricole

Comercializez tocă-
tor de crengi

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

Echipamente 
agricole

Tractor K-701 în 
stare bună

o unitate
Ungheni, s. Valea Mare, manager: 
Vrabie Iurie, Telefon: (236) 43217 
Telefon mobil: 069114254   

Echipamente 
agricole

Combină KLEAI-
NE FS-10 pentru 
recoltarea sfeclei de 
zahăr  

o unitate
Ungheni, s. Valea Mare, manager: 
Vrabie Iurie, Telefon: (236) 43217 
Telefon mobil: 069114254   

Echipamente 
agricole

Comercializez 
combină de origine 
germană E-514 și 
piese de schimb 
pentru ea. Semănă-
toare SZ-3,6. 

3 unităţi
Hîncești, Telefon: (269) 23408 
Telefon mobil: 069156379   

Echipamente 
agricole

Stropitoare OVT-
2000 l în stare 
foarte bună 

o unitate
Ungheni, s. Sculeni, mana-
ger: Solu Ion, Telefon mobil: 
069055172   

NUTREŢURI

Șrot
Comercializez șrot 
de fl oarea soarelui

1000 tone
Chișinău, Telefon: 068200355, 
69607373, Email: ciupacvladi-
mir@mail.md   

Lucernă
Comercializăm 
lucernă uscată, 
balotată

100 bucăţi
Nisporeni, Telefon mobil: 
069092617   

Lucernă Lucernă balotată nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: 
(235) 47920 Telefon mobil: 
69157573   

Lucernă
Lucernă uscată, 
balotată 

nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: 
(235) 47230 Telefon mobil: 
69346320   

ALTELE

Terenuri și 
construcţii

Comercializăm teren 
pentru construcţii 

0.15 ha
Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-85 
Telefon mobil: 69895128   

Produse 
apicole

Prisaca cu 25 familii 
și stupi 

25 unităţi
Ungheni, s. Sculeni, mana-
ger: Solu Ion, Telefon mobil: 
069055172   

Răsad
Răsad de ardei dulci 
pentru sere

5000 fi re
Nisporeni, s. Bălaurești, Telefon: 
(264) 48249 

Răsad Răsad de ardei dulce 16000 fi re
Ungheni, s. Buzduganii de Jos, 
Telefon: (236) 50275 Telefon 
mobil: 069784220   

Produse 
animaliere

Comercializez brân-
ză de oi, de calitate 
înaltă, proaspătă 

o tonă
Fălești, s. Ciolacu Vechi, Director: 
Palii Gheorghe, Telefon: (259) 
78227, Telefon mobil: 067178220   

Plante medi-
cinale

Plante medicinale și 
ceaiuri ambalate în 
cutii a câte 100 gr

10000 
bucăţi

Ungheni, s. Berești, Telefon: (236) 
93421 

Răsad
Comercializez răsad 
de roșii, varză și 
vânătă

nelimitat
Fălești s. Răuţel
Tel.: 025954061
Telefon mobil: 060053475

CERERI

Coacăză
Cumpăr butași de 
coacăză neagră 

500 bucăţi
Glodeni, str. Libertăţii, 6, Tele-
fon: (249) 24904 Telefon mobil: 
69146610   
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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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