Cooperativa reprezintă un mod
de viață pentru fermierul grec:

EL SE OCUPĂ CU PRODUCEREA,
IAR COOPERATIVA COMERCIALIZEAZĂ

MEDIA

Publicaţie periodică a Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova “AGROinform”

8-9

nr. 12 (141), 5 iulie 2013

Agricultorii au avut o discuție constructivă
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Producătorii agricoli din Republica
Moldova vor beneficia de suport în cadrul
programului ENPARD (Programul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru țările din vecinătatea Uniunii
Europene, care prevede creșterea competitivității produselor pe piața Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de primministrul, Iurie Leancă, în cadrul unei întâlniri cu membrii Federației Naționale a
Agricultorilor din Moldova AGROinform,
reprezentanți ai altor asociații de producători agricoli și ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.
Potrivit serviciul de presă al Guvernului,
în cadrul întrevederii, producătorii agricoli
au abordat mai multe probleme din cadrul
sectorului, care stau în calea dezvoltării ramurii.
Prim-ministrul a dat asigurări că agricultura și dezvoltarea rurală, drept ramură
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de dezvoltare strategică a economiei RM, se
vor regăsi în prioritățile Guvernului.
Iurie Leancă a mai menționat că în luna
octombrie a anului curent, la Chișinău se va
afla într-o vizită Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș. În aceeași perioadă se va desfășura o conferință cu participarea miniștrilor
agriculturii din țările membre ale Uniunii
Europene, dar și a Parteneriatului Estic.
Producătorii agricoli au menționat că
deși discuția a fost una constructivă, nu
toate problemele abordate de agricultori au
găsit susținere din partea premierului.
Premierul a promis că în scurt timp agricultura și dezvoltarea rurală se vor regăsi în
toate documentele strategice ale Guvernului. De asemenea, premierul a fost receptiv
și în ceea ce privește problema formării prețurilor la grâu, iar în acest sens va avea o
întrevedere specială cu agricultorii.

Totuși pentru problema TVA-ului și a
impozitului consolidat nu au fost încă identificate soluții.
Pe data de 9 iulie, producătorii agricoli
vor avea o întâlnire cu vicepreședintele Parlamentului, Andrian Candu, pentru a discuta cele două chestiuni. Potrivit producătorilor care au participat la întrunire, agricultorii se vor întâlni cu premierul o dată la
două luni pentru a discuta și a identifica soluții pentru problemele din sectorul agrar.
Anterior, producătorii agricoli s-au arătat
nedumeriți de faptul că într-o țară în care
agricultura contribuie la formarea a 40%
din PIB, ramura agriculturii nu reprezintă
o prioritate pentru economie. Potrivit agricultorilor, dacă autoritățile nu-și vor schimba atitudinea față de agricultură atunci în
câțiva ani există riscul ca să fie distrus un
domeniu în care activează zeci de mii de
persoane.
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Fructele și legumele de sezon s-au ieftinit
Vara vine cu ieftiniri. Comercianții au afișat prețuri mai
mici la fructe și legume, lucru
obișnuit, susțin aceștia, în plin
sezon. Totuși, cumpărătorii
spun că nu sunt gata să cumpere în cantități mari, pentru a
putea face conserve.
Unii vânzători spun că ieftinirile le aduc mai mulți cumpărători. «Sigur cumpără mai
multe roșii pentru că s-au ieftinit. Acum s-a dublat numărul
cumpărătorilor, deși marfa e de

trei ori mai ieftină decât a fost»,
explică o vânzătoare.
Totuși, oamenii spun că
prețurile bat la buzunar. «Noi
luăm câte puțin. Când ne este
a mânca atunci luăm. O să conservăm în august, când sunt
mai ieftine, că din pensie n-o să
conservăm de 9 lei», precizează
o cumpărătoare.
Potrivit directorului Pieței
Centrale, prețul legumelor și
fructelor va scădea și în perioada următoare.

«Asta este o tendință normală, cred că e bine și pentru cumpărători și pentru vânzători care
sunt mulțumiți că au vânzări», a
precizat Veaceslav Balan.
Astfel, cel mai mult s-au
ieftinit caisele și piersicii. Prețul unui kilogram variază între 8 și 12 lei. Zmeura poate
fi cumpărată cu 32 de lei. De
asemenea, a scăzut prețul legumelor, un kilogram de ardei
costă 17 lei, de roșii - 7 lei, iar
de castraveți - 3 lei.

Pe piețele din țară se comercializează
pepene verde și galben de producție locală
Pe piața din Ungheni și-au făcut apariția primele loturi de pepene galben si verde, produs în raioanele Ungheni și Ialoveni.
Prețul de comercializare a pepenelui verde autohton oscilează de la 5,00 la 8,00 lei/kg, iar la pepenele galben - de la 18.00 la 20,00 lei/kg.
La Bălți pepenele galben se vinde cu 17,00
lei/kg, iar cel verde - cu 9,00 lei/kg, pe piața din
Chișinău prețul era de 15,00 și respectiv de 8,00
lei/kg.
Deocamdată, cumpărătorii sunt rezervați, iar
cererea este mică. Comercianții susțin că prețul
acestor produse va scădea odată ce oferta va crește.

Piersicile se vând
la prețuri de nimic
Piersicii
au
invadat
piețele
din
țară. Pentru
că recolta este
mare, dar și
din cauza ploilor abundente din ultimele zile, producătorii au
micșorat prețurile. Cumpărătorii așteaptă, totuși, costuri și mai
mici.
Dacă la începutul sezonului, producătorii de piersici se
bucurau de o roadă frumoasă, acum, din cauza ploilor,
sunt nevoiți să vândă fructele
pentru prețuri de nimic.
„E foarte mult persic la
noi în Moldova și nu reușim să-l consumăm și să-l
realizăm. Sunt cumpărători,
dacă e prețul mic, merge. Nu
este export și toată marfa a
rămas în țară. E multă și nu
se duce nicăieri, nu se vinde. Din cauza ploilor multe
se strică și din această cau-

ză au căzut prețurile”, spun
comercianții.
Deși un kilogram de piersici poate fi cumpărat cu
cinci lei, unii oameni spun,
totuși, că prețurile ar trebui
să fie mai mici.
„Vara trebuie să cadă prețurile și fie accesibile și pentru pensionari, și pentru cei
care au leafa mică”, a opinat
o cumpărătoare.
„Nici nu-s mari prețurile,
nici nu-s mici, sunt normale”, a remarcat un bărbat.
Potrivit datelor, acum trei
ani s-au înregistrat prețuri
similare pentru piersici.

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
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Cartofi timpurii
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
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Dovlecei
Morcov
Morcov timpuriu
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10,00
10,00
35,00

4,00
32,00
26,00
32,00
32,00
4,00
6,00
3,00
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Până la sfârșitul anului, Ministerul Economiei promite

10 mii locuri noi de muncă
Liliana BEREGOI

Ce bine ar fi…
să plouă
cu dragoste
Nu prea înțeleg ce așteaptă vara asta de la mine,
dar simt că m-am vlăguit de
tot. Îmi simt aripile căzute
și gândurile spulberate în 7
zări. Mă trezește ploaia care
bate nervoasă la geam. ”Iar
plouă”, mă gândesc și tresar. Mie îmi plac ploile, dar
nu cele care distrug totul în
cale, îmi plac ploile liniștite
care vin ca o binecuvântare.
Dar ploaia de azi, în zece minute, a pus stăpânire pe toate
speranțele și a făcut ce a găsit
ea de cuviință cu ele.
Privesc pe furiș răpăitul
picurilor pe fereastră… Ce
bine ar fi să plouă cu dragoste, să curgă râuri de apă să
spele sufletele noastre înrăite. În ploaia de azi s-a reflectat starea de spirit a națiunii:
zbuciumată, grăbită, înfuriată, îngâmfată…E vremea ploilor amare, nămolul provocat
de ele a umplut lumea de la
sate și orașe și din săraci neau sărăcit și mai mult. Apele
acestea au ascuns unele lucruri și au scos la iveală altele, mult mai rele. Ploile din
vara aceasta au făcut prăpăd
în agricultură, au distrus casele și grădinile oamenilor,
au lăsat pe drumuri familii cu
copii. Ce bine ar fi să plouă…
să plouă cu dragoste.
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Oficial ne merge bine, dar
se așteaptă vremuri și mai
bune pentru Moldova. Cel puțin asta rezultă din declarațiile
ministrului Economiei, Valeriu Lazăr, care a prezentat,
prioritățile în primele 100 de
zile ale Guvernului Coaliției
pentru guvernare Pro-europeană, despre care a spus, însă,
că reprezintă un reper simbolic.
Astfel, Ministerul Economiei își propune ca până la sfârșitul acestui an să fie create 10
mii de locuri de muncă prin
inițierea și dezvoltarea a 100
de afaceri datorita Programului
PARE 1+1, dar și prin crearea
a noi parcuri industriale. Pentru a facilita accesul tinerilor
antreprenori din zonele rurale
la resursele financiare, ministerul va continua programul de
acordare a creditelor cu granturi în mărime de 40 la sută din
valoarea creditului. Totodată,
ministerul își propune ca până
la sfârșitul anului să fie semnat Acordul de Liber Schimb cu
Uniunea Europeană, iar gazo-

rea pieței interne de bunuri și
servicii. Potrivit lui Lazăr, ministerul vine cu 40 de proiecte privind perfectarea cadrului
legislativ, astfel încât obiectivele propuse să fie realizate.

ductul Iași – Ungheni să fie dat
în exploatare. Printre obiective
se numără și atragerea investitorilor străini, dar și liberaliza-

„Economia a revenit în
faza de stabilizare și suntem
pe trend stabil de creștere.
Preocuparea noastră e să asi-

gurăm acest trend de creștere. Avem toate premisele pentru a face asta. Nu iradiem
tare de optimism, dar în baza
factorilor obiectivi, vedem că
economia este în zona a 4-5%
de creștere economică, dar
nu sunt satisfăcut de acest
nivel. Trebuie să depășim
acest handicap», a declarat
ministrul Economiei, care își
dorește ca Moldova să fie mai
competitivă și inovativă.
Totodată, oficialul a menționat că scopul numărul unu
al Ministerului Economiei
este crearea locurilor de muncă.
„Principalul obiectiv este
crearea locurilor de muncă cu
salarii în creștere. Este o sarcină morală pentru a inversa tendința ca oamenii să nu plece din
Moldova, iar cei care au plecat
- să revină. 10 mii de locuri de
muncă este o cifră realizabilă.
Un singur proiect demarat la
Bălți a dus la crearea a 3.000 de
locuri de muncă. Nu e proble-

ma că nu există potențiali investitori, ci trebuie să adaptăm
sistemul educațional ca să ofere
specialiști calificați”, a menționat Lazăr.
În același timp, ministrul a
spus că a fost aleasă legal calea de integrare europeană și
a comparat acest proces cu situația când părinții se gândesc
unde să învețe copilul lor.
«Părinții au o odraslă pe
care vor să o dea la școală. Fie
o dau într-o clasă puternică
sau în una bună. Părintele știe
că trebuie să o dea într-o clasă
mai puternică. Dar asta nu înseamnă că cealaltă clasă trebuie ignorată. Noi am ales o clasă
foarte puternică și dacă vom fi
competitivi, vom fi automat mai
competitivi pe piețele estice. Sigur, puteam să ne orientăm la
țări mai slabe ca Rusia, dar preferăm să depunem un efort ca
să fim mai competitivi», a mai
spus membrul Cabinetului de
miniștri.

Investițiile străine directe în economia Moldovei
s-au majorat de două ori
Investițiile străine directe
în economia Republicii Moldova, ținând cont de refluxul de capital, în trimestrul I
al anului 2013, au constituit
60,61 mil. dolari SUA în valoare netă sau de două ori mai
mult față d perioada similară
a anului precedent. Potrivit
Băncii Naționale a Moldovei,
investițiile străine directe
în economia moldovenească
s-au cifrat la 85 mil. dolari, în
creștere cu 33,1% comparativ
cu ianuarie-martie 2012. Refluxul de capital s-a redus cu
27,9% - de la 33,85 mil. dolari
până la 24,39 mil. dolari.
Din volumul total al

investițiilor străine directe
circa 56,13 mil. dolari au fost
investite în capital social, determinate preponderent de
emisia suplimentară de acțiuni de BC „Eximbank Gruppo
Veneto Banca” SA (30,71 mil.
dolari). Refluxul de capital aferent investițiilor străine directe a rezultat preponderent din
rambursările de împrumuturi
contractate anterior de la creditorii afiliați de peste hotare.
Conform orarului, urmau să fie
rambursate împrumuturi în valoare de 20,56 mil. dolari, efectiv au fost achitate 19,17 mil.
dolari.
Investițiile
în
capitalul

acționar și profitul reinvestiți
în valoare netă, în ianuariemartie 2013, a constituit 51,27
mil. dolari, în creștere cu 37,9%
față de aceeași perioadă a anu-

lui precedent. De menționat că,
în anul 2012, investițiile străine
directe în Moldova s-au redus
de 1,8 ori și au însumat 159,21
mil. dolari.

4

ISTORII DE SUCCES

 nr. 12 (141) 5 iulie 2013

La Chișinău activează un singur magazin specializat
în vânzarea produselor Bio
Într-un secol alert, când facem totul în grabă - mâncăm,
gândim și chiar acționăm în grabă - organismul uman este supus
unei presiuni enorme. Pentru a
face față situației, tot mai mulți
oameni aleg să consume produse Bio, adică produse sută la sută
ecologice, care le întăresc organismul, făcându-l mai rezistent
în fața bolilor și a stresului. Primul magazin specializat în vânzarea produselor ecologice Casa
Bio s-a deschis în capitală la finele anului trecut, lucru apreciat de
cei care cunosc valoarea acestor
produse.
La Chișinău, produsele Bio
puteau fi cumpărate până nu
demult doar în farmacii sau la
standurile Bio din supermarket-

uri. Primul magazin specializat
în vânzarea acestor produse a
fost deschis în centrul capitalei
pe 29 decembrie 2012 de soții
Badia, ambii medici de profesie,
care doresc să promoveze un stil
sănătos de viață în rândul consumatorilor din Moldova.
De fapt, afacerea a fost lansată cu trei ani în urmă, când soții
Badia au început să importe pro-

duse farmaceutice Bio, pe care le
distribuiau în farmacii. Ulterior,
au primit propuneri de la partenerii de peste hotare să importe
și alte tipuri de produse ecologice
pe piața din Moldova. Când volumul comenzilor a crescut, soții

Badia au decis că ar fi bine să-și
deschidă propriul magazin. În
prezent, 98% dintre produse sunt
importate din Germania, de la cel
mai mare producător de produse
ecologice din Europa – Bio Zentrale, cu o experiență de peste 45
de ani pe piața europeană a produselor ecologice.
Printre produsele Bio comercializate la Casa Bio se numără su-

plimentele alimentare pentru profilaxie și tratament, vitamine pentru copii, antioxidanți, produse
cosmetice și de îngrijire, produse
alimentare - ceai, cafea, ulei, paste, musli, boboase, pateuri, pâine,
fructe uscate, zahăr și îndulcitori

naturali, dulciuri ecologice. Produsele nu conțin conservanți,
coloranți, parabeni, sunt sută la
sută naturale, inclusiv produsele
de îngrijire - șampon, balsam, gel,
pastă de dinți, până la cele mai sofisticate creme de față.
Rafturile magazinului, coșurile pentru clienți, precum și
jaluzelele sunt, de asemenea,
naturale, iar stilul de amenajare
al magazinului corespunde celui
european.
Marcela Badia, directoarea
companiei și administratoarea
magazinului: Cu regret, nu avem
produse proaspete în vânzare,
deși producătorii cu care lucrăm
au un asemenea tip de produse.
Aceasta pentru că, deocamdată,
nu avem un spectru foarte larg de
clienți, astfel încât să ne putem
permite să importăm roșii proaspete, ouă sau carne.
Deși prețurile produselor Bio

sunt relativ mai mari în comparație cu celelalte tipuri de produse, stăpânii magazinului sunt
bucuroși să constate că, de fapt,
o mare parte dintre clienții lor
sunt persoane cu venituri medii, care înțeleg importanța unui
mod sănătos de viață și a unei
alimentații sănătoase. «Prețurile
nu-i sperie pe consumatorii, care
înțeleg că consumul acestor produse le asigură o viață sănătoasă.
În special, sunt foarte apreciate
produsele pentru copii, deoarece
fiecare părinte își dorește cel mai
bun produs pentru sănătatea copiilor săi», este de părere administratoarea magazinului.
Întrebată dacă a încercat că
lucreze și cu producătorii autohtoni, Marcela Badia susține că ar
face cu plăcere acest lucru, doar
dacă producătorii autohtoni ar
avea certificare europeană. «Suntem dispuși să lucrăm cu produ-

10 mil. dolari va împrumuta Moldova pentru
asistență de urgență în agricultură
Moldova va împrumuta circa 10 milioane de dolari pentru implementarea proiectului “Suport de urgență pentru
agricultura Moldovei”. În acest sens, Parlamentul a aprobat

în prima lectură proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare.
Maria Cărăuș, viceministru al Finanțelor, a declarat la
ședința Parlamentului că obiectivul proiectului este diminuarea efectelor secetei din anul 2012 prin acordarea unui
suport fermierilor pentru restabilirea producției de grâu și
porumb, precum și pentru a preveni reducerea efectivului
de animale în cele mai afectate zone.
Implementarea proiectului se va axa pe mai multe componente, una dintre care reprezintă transferuri de numerar
pentru agricultorii afectați. Obiectivele acestei componente
vor viza compensarea parțială a pierderilor pe care agricultorii le-au suportat în urma secetei din anul 2012 și oferirea
unor stimulente pentru însămânțarea grâului de toamnă și a
porumbului pentru campania din 2013.
Împrumutul este acordat pe o perioadă de 25 de ani, cu
o perioadă de grație de cinci ani, cu o taxă de deservire de
0,75% anual, rata dobânzii - 1,25% anual și taxa de angajament - 0,5% anual.

cătorii autohtoni, dar pentru
aceasta ei trebuie să ne prezinte
documente care confirmă că produsul corespunde standardelor
europene de calitate. Din păcate,
producătorii noștri nu au astfel
de certificare», spune Marcela
Badia.
Ba mai mult, ea susține că în
Moldova oamenii confundă produsele ecologice cu cele naturale.
«Mulți consideră că un produs
natural este un produs ecologic. Greșit. Un produs natural
poate fi considerat, de exemplu,
mușețelul sau un anumit tip de
roșie care crește pe câmp, nefiind supravegheată de nimeni. În
schimb, un produs ecologic este
un produs supravegheat, unde se
respectă cu strictețe tehnologia,
de la prelucrarea terenului până
la cules, procesare, ambalare.
Supravegherea este foarte strictă
și chiar puțini producători europeni au sigiliul Bio», spune Marcela Badia.
Având o alimentație tot mai
dezechilibrată, organismul uman
cere produse care să-i restabilească forțele, iar produsele Bio
sunt alegerea ideală în acest caz.
«Este important să conștientizăm că sănătatea nu se vinde și
nici nu se cumpără. Prin urmare,
trebuie s-o prețuim și s-o ocrotim», susține Marcela Badia.
Profit.md

Vând tocător de resturi vegetale Volgari 5. Hîncești Tel.: 060292025

Vând mașină hidraulică de brichetat Goldmark. Hîncești Tel.: 060292025
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Moldovenii nu-și asigură nici casele,
nici terenurile agricole
Ploile tot mai des le inundată casele și le distrug culturile
agricole, cu toate acestea puțini
moldoveni aleg să-și asigure
bunurile. Cei mai mulți spun că
nu au suficienți bani pentru așa
ceva. Puținii care o fac, spun,
însă, că nu sunt mulțumiți de
aceste servicii.
Reprezentanții companiilor
de asigurări spun că doar 1,5 la
sută din totalul locuințelor sunt
asigurate și doar patru la sută
din terenurile agricole.
„În agricultură asigurăm un
grup întreg de riscuri cum ar fi
înghețurile de iarnă, primăvară,

grindină, secetă, inundații și ploi
torențiale. Pentru fiecare risc
există coeficient aparte”, a declarat asiguratorul Vitalie Banaru.
Oamenii spun că sunt conștienți de riscurile ce vin din
partea naturii, însă nu le pot
preveni, pentru că nu au bani:
„Nu ajung finanțe, avem
credite și nu putem să ne asigurăm, nu ajung bani ca să asigurăm terenurile”.
„Casa e asigurată, dar terenurile nu. Dacă aceste asigurări ar fi incluse toate într-un
pachet, ar fi altceva, așa, însă e
scump”.

Cei care s-au asigurat, spun
că plata despăgubirilor se face
cu o mare întârziere.
„Am asigurat șase hectare
de nuci cu 2.500 de lei. A fost
Comisia, a filmat, a fotografiat
și a dat la Chișinău. Și încă nu
avem niciun rezultat”, a spus o
persoană
Asigurarea
unei
locuințe costă între 500 și 800
de lei, în funcție de valoarea imobilului. Iar fermierii
care și-au asigurat terenurile
agricole au plătit aproximativ 1500 de lei pentru fiecare
hectar.

Alte 25 de afaceri, lansate
de migranții moldoveni,
vor primi finanțare
în Programul PARE 1+1
Comitetul de supraveghere a Programului PARE 1+1 a aprobat 25 de cereri noi de finanțare a afacerilor lansate
de migranții moldoveni reveniți în țară
sau de rudele acestora. Suma cumulativă a finanțării este de 4,5 mil. lei, care
vor atrage investiții în valoare de 12,28
mil. lei.
În cadrul ultimului apel, desfășurat
în perioada 16 mai - 14 iunie a.c.,
Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
a colectat 28 de cereri de finanțare nerambursabilă.
Dintre acestea, cinci întreprinderi planifică investiții în activități de
producție în domenii ca producerea de
combustibili din biomasă solidă, mobilă, palete și ambalaje din lemn. Nouă
întreprinderi planifică afaceri în domeniul serviciilor, printre care reparația
cazangeriilor, tipografie, instalarea
pardoselilor, servicii stomatologice etc.
Alte 10 afaceri vor fi lansate în sectorul
agricol și prevăd procurarea tehnicii
agricole, construcția de sere sau ferme
zootehnice, sau activități de apicultură.
De asemenea, au fost depuse cereri de
finanțare în domeniul construcțiilor și
de dezvoltare a unei pensiuni agro-turistice.
În total, pe parcursul I semestru
2013, ODIMM a înregistrat 127 cereri
de participare la Program, depuse de
lucrătorii migranți și rudele acestora. În
perioada de referință, au fost derulate 7
cursuri de instruire, la care au participat
120 persoane. Seminarele sunt desfășurate pe module, cu o durată totală de 50

de ore academice (10 zile lucrătoare)
și includ tematici ca înregistrarea unei
afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.
În perioada 7 februarie – 15 martie
curent, au fost înregistrate 76 cereri de
finanțare nerambursabilă, 66 din ele fiind acceptate de Comitetul de Supraveghere. În rezultat, la data de 29 aprilie
au fost semnate 66 contracte de finanțare nerambursabilă, care vor atrage
investiții totale de 46,1 mil. lei, suma
granturilor planificate reprezentând
12,1 mil. lei.
În profil teritorial, cel mai activ au
aplicat la Programul PARE 1+1 întreprinderile din Regiunea de dezvoltare
Centru, fiind depuse cereri din raioanele
Hâncești, Ialoveni, Anenii Noi, Strășeni,
Șoldănești și mun. Chișinău, urmată de
Regiunea de dezvoltare Sud cu raioanele Cimișlia, Ștefan-Vodă și Cahul. În
această perioadă doar două întreprinderi din Regiunea de nord – Bălți și
Soroca – au depus cereri de finanțare
în cadrul Programului de atragere a
remitențelor în economie PARE 1+1.
Reamintim că, pentru anul curent,
Programul PARE 1+1 are un buget de 32
de milioane de lei, destinați acordării de
granturi în mărime de 50% din valoarea
investiției, dar nu mai mult de 200 mii
lei. O componentă importantă a Programului o reprezintă cursurile de instrurie
antreprenorială a migranților și a rudelor de gradul I ale acestora, precum și
asistarea gratuită a antreprenorilor la
inițierea afacerii, inclusiv în elaborarea
business planurilor.

Vinurile și divinurile moldovenești
sunt din nou pe placul rușilor
Rospotrebnadzor - mulțumit de calitatea vinurilor și divinurilor moldovenești
livrate în Rusia. Conform informațiilor
parvenite din partea departamentului rus de la începutul anului și pînă la
1 iulie 2013 din Moldova în Federația
Rusă au fost importate 2,9 milioane
de loturi de băuturi alcoolice, inclusiv
2371 loturi de vin, 234 loturi de divinuri și 295 loturi de materiale vinicole.
A fost subliniat în mod special faptul că
toată producția importată a corespuns
standardelor de igienă. Serviciul Federal
de Supraveghere în domeniul Protecției
Drepturilor Consumatorilor și Bunăstării (Rospotrebnadzor) a declarat, că
continuă lucrul asupra controlului furnizării producției alcoolice pe teritoriul
Rusiei.
Este de remarcat că, totodată, Rospotrebnadzor, reieșind din circumstanțele
create, se pare că a încetat să mai țină
cont de evidența livrărilor individuale de
băuturi alcoolice din așa-zisa Republică
Transnistreană. În special, în noul său
raport cu privire la furnizarea de vinuri
din Republica Moldova în Rusia agenția
nu a menționat nimic despre livrările individuale de vinuri și divinuri din

Transnistria nerecunoscută, respectivul
document era intitulat „Despre furnizarea producției din Republica Moldova
și statele transcaucaziene”, în timp, ce
în iunie Rospotrebnadzor plasase avizul
„Despre livrările de produse din statele
transcaucaziene, Republica Moldova și
Republica Moldovenească Nistreană”,
în care pentru prima oară se vorbea
despre livrările individuale de băuturi
alcoolice din nerecunoscuta Republică
Transnistreană.
În document se menționa că în iunie
2013, produse alcoolice din așa-numita
Republică Transnistreană în Federația
Rusă nu au fost livrate. Rospotrebnadzor, declarase atunci, că activitatea
de monitorizare a calității și siguranței
producției alcoolice livrate în Federația
Rusă din Moldova și Transnistria continuă. Pînă atunci departamentul
menționa doar livrările generale de băuturi alcoolice din Republica Moldova, iar
fabricile de vinuri și divinuri din Transnistria, ca de exemplu, Kvint și Buket
Moldavii, erau incluse în lista generală a
întreprinderilor Republicii Moldova cu
drept de export a producției alcoolice în
Federația Rusă.
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Japonia oferă Moldovei 14 mil. dolari
pentru surse alternative de încălzire
Guvernul Japoniei oferă Republicii
Moldova un grant în valoare de 14 mil.
destinat pentru procurarea și instalarea
cazanelor pe peleți produși din reziduuri
agricole, la clădirile de menire socială,
în special școli și grădinițe.
Un acord în acest sens a fost semnat,
recent, la Chișinău, de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov și Excelența sa, Toichi Sakata,
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova cu
sediul la Kiev.
„Sper că proiectul va contribui la
economisirea surselor financiare alocate de autoritățile locale pentru încălzire,
la creșterea calității vieții în localitățile
rurale și sporirea eficienței întreprinderilor agricole”, a declarat Ambasadorul
Japoniei după semnarea Acordului de
creditare.
La rândul său, Vasile Bumacov a remarcat că „fermierii vor beneficia de o
nouă sursă de venit, întrucât vor vinde
paiele și alte deșeuri vegetale, după curățare, livezilor și viilor companiilor de
producere a biocarburanților”.
„Proiectul va contribui la schimbarea
mentalității, adică, oamenii vor începe
să înțeleagă că există și alt combustibil,
mult mai ieftin”, a spus Bumacov.
Japonia a decis să ofere acest grant
după ce a examinat situația la fața locului. La implementarea Proiectului se
vor utiliza tehnologii japoneze de ultima oră, cea ce va asigura durabilitatea
și eficiența operațională ale sistemelor
de încălzire. Proiectul va cuprinde 25
de localități rurale din regiunea centru a
Republicii Moldova. În afară de cazane
urmează să fie achiziționat și un set de
echipament de producere a peleților în
Chișinău. În cadrul proiectului se preconizează de a fi create 300 de noi locuri
de muncă.
În cadrul întrevederii cu Ambasadorul Japoniei, președintele Parlamen-

tului, Igor Corman a remarcat „cooperarea foarte bună dintre Republica
Moldova și Japonia”. El și-a exprimat
gratitudinea pentru asistența tehnică și
financiară substanțială acordată tradițional Republicii Moldova și, în special,
pentru decizia Guvernului nipon de a

Ambasadorul Japoniei, a salutat formarea coaliției pro-europene de guvernare din Republica Moldova, apreciind
reafirmarea parcursului european al țării noastre. De asemenea, Toichi Sakata,
a reiterat sprijinul Japoniei pentru Republica Moldova în eforturile de a con-

finanța două proiecte în domeniul medical și agricol, estimate la circa 65 mil.
de euro.
De asemenea, președintele Legislativului a salutat desfășurarea, în premieră, a Zilelor Culturii Japoneze în Republica Moldova, în perioada 1-9 iunie.
„Acest eveniment ar putea deveni o
bună practică pentru intensificarea cooperării în domeniul cultural, iar ulterior,
conform inițiativei Ambasadei Japoniei,
ar putea fi organizate și Zilele Culturii
Moldovenești în țara soarelui răsare”, a
menționat Corman.

tinua pe calea reformelor democratice și
de a consolida economia națională.
În alt context, Igor Corman a apreciat interesul sporit al Japoniei pentru
viitorul Parteneriatului Estic, precum și
inițiativa de a trimite un reprezentant de
nivel înalt la Summitul Parteneriatului
Estic de la Vilnius din noiembrie 2013.
În perioada 1992-2012 Guvernului
Japoniei a acordat Republicii Moldova asistență financiară nerambursabilă în valoare de 72,3 mil. dolari și
asistență creditară în valoare de 48,2
mil. dolari.

Moldova
și-a dublat
exporturile
de mere în Rusia
În ultimele cinci sezoane, Republica Moldova, și-a dublat exporturile de mere în Rusia. Acestea sunt
date oferite de Rosstat (Serviciul Federal de Statistică de Stat al Rusiei).
Potrivit lor, în 11 luni ale sezonului
2012/13, Rusia achiziționat de la
Moldova 166 tone de mere, în timp
ce în sezonul 2008/09 importurile de mere din Republica Moldova,
în perioada indicată totalizau 82 de
mii de tone.
Cu cinci sezoane în urmă, Republica Moldova se afla pe locul 5
în ceea ce privește furnizarea de
mere în Rusia. La moment, Republica Moldova ocupă locul 2 la acest
capitol deja pentru al treilea sezon
consecutiv, cedându-i întâietatea
Chinei. În sezonul curent, Moldovei
îi revin 13% din livrările de mere pe
piața rusă, însă, timp de 11 luni ale
sezonului, țara și-a redus exportul
în această direcție cu 11%, comparativ cu aceeași perioadă din sezonul
trecut.

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

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

Servicii de marketing





Servicii de intermediere a producţiei agricole
Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă
Pentru informaţii suplimentare apelaţi
oficiul naţional de coordonare
şi organizaţiile regionale
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md
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Călugării de la Zăbriceni cresc
produse ecologice pe 30 de hectare
Călugării din satul Zăbriceni, Edineț, cresc, pe 30 de hectare, produse ecologice. Începând cu 1 iulie, curent,
acestea pot fi procurate și on-line. Oferta include miere, legume, carne, produse lactate, pâine și chiar ceai. În
scurt timp, mănăstirea urmează să primească și un certificat, care să confirme că produsele sunt ecologice.
Inițial, tot ce producea mănăstirea era destinat pentru consumul
intern și pentru un cerc restrâns de
enoriași care vizitează lăcașul. Ideea de a produce ecologic a venit de
la experți din Cehia, care au vizitat
mănăstirea acum doi ani. Străinii
i-au convins că terenurile agricole,
izolate de o centură forestieră, sunt
ideale pentru a crește aici produse
ecologice, fără îngrășăminte chimice. Mai mult, în lupta cu gândacii de
Colorado, călugării au implicat bibilicile pe care le cresc la mănăstire.
„Avem obligația să-i hrănim corect și cu produse naturale pe călugării și frații din cadrul mănăstirii,
dar și pe cei care vin la noi. Trebuie să ne păzim sănătatea, pentru că
atunci când ajungi prin spitale cauți atenție. Încercăm să avem grijă
de noi și, astfel, nu vom ajunge pe
mâna medicilor”, explică părintele
Paisie de la Mănăstirea „Nașterea
Domnului” din Zăbriceni, Edineț.
Acesta susține că încearcă să
crească fructe și legume așa cum
a deprins de la tatăl său. „Tata nu
stropea niciodată nimic cu produse
chimice. Eu, pur și simplu, fac așa
cum făcea tata”, părintele dezvăluie
una din condițiile obținerii unei roade pur ecologice.
„În 2009, am construit cu forțele proprii la mănăstire o seră. E
cam stângace, dar ne bucurăm de
ea. Pentru că nu am avut în primul
an peliculă să o acoperim, nu am
plantat nimic. Un antreprenor a venit cu ideea să ne dea două tipuri de
peliculă gratis să facem un experiment ca să vadă care din ele este mai
bună. În acest fel, noi am reușit să
acoperim sera și să semănăm castra-

veți care sunt mai buni la gust ca cei
semănați pe câmp. În același timp,
roșiile din seră nu au același gust ca
cele crescute pe câmp, care sunt preferatele mele”, comunică părintele
Paisie.
”Mănăstirile și bisericile trebuie
să-și recapete pământurile, iazurile, pădurile și să devină redutabili
producători de producție agricolă
ecologică de calitate”, consideră un
vizitator al mănăstirii.

La 29 iunie, la Mănăstirea
„Nașterea Domnului”, din satul Zăbriceni a fost organizată o zi a ușilor
deschise pentru doritorii de a face
cunoștință cu plantațiile mănăstirii.
Lăcașul a fost vizitat de numeroși
oaspeți veniți din toate colțurile
țării.
Gazda a fost starețul Mănăstirii
Zabriceni, părintele Damian, care
a relatat că una din activitățile de
bază ale Mănăstirii este colectarea

plantelor medicinale pentru ceai.
”Pe lângă faptul că aceasta este o
îndeletnicire specific călugărească,
practica a demonstrat că plantele
crescute într-un mediu ecologic se
bucură de cerere sporită”, spune părintele Damian.
Călugării de la Zăbriceni au fost
instruiți de experți din Cehia cum
să colecteze, să usuce și să combine corect plantele. Au amenajat o
încăpere specială pentru uscarea
adecvată a plantelor, iar începând
cu anul curent au început să cultive
și ai anumite plante pentru a mări
cantitatea. Au semănat mentă, rozmarin și mușețel pe o suprafață de
aproximativ 10 ari.
În cadrul Mănăstirii a fost organizată și o minifermă de animale și
păsări. Aici trăiesc găini, rațe, curcani, pichere, iepuri, porci, vaci și
tauri. În câmp este amenajată și o
stupină ce numără zeci de familii de
albine care produc miere foarte gustoasă și cu calități curative.

Călugării doresc să facă accesibile produsele pe care le cresc pentru
toți locuitorii Moldovei. Cu suportul
financiar al proiectului ceh People
in Need, a fost lansat magazinul online www.biocamara.md, unde
poate fi comandată toată gama de
produse eco.
Michael
Schieder,
liderul
organizației People In Need, care
are drept scop dezvoltarea Societății
Civile, precum și a Agriculturii, a
ținut să remarce că munca călugărilor de la mănăstire este o mare realizare pentru ei și comunitate.
Călugării de la mănăstire nu au
studii agricole, studiază de sinestătător, dar apelează și la suportul
specialiștilor.
Boris Boincean, șef al secției Sis-

teme Agricole la Institutul de Cercetări pentru Culturi Agricole „Selecția”
a devenit un prieten fidel al mănăstirii pe care o vizitează și oferă sfaturi
călugărilor în aspecte legate de tehnologii agricole și dăunători.
Specialiștii afirmă că piața locală
de desfacere a produselor ecologice
este aproape inexistentă, din cauza
nivelului mic de practicare a agriculturii ecologice în R. Moldova. În
schimb, comercializarea produselor
ecologice pe piețele europene a evoluat constant. Astfel, premizele dezvoltării sectorului agriculturii ecologice naționale trebuie legate, cel
puțin pe termen mediu, exclusiv de
piețele de export. Acestea sunt mature și pot „digera” produsele ecologice autohtone, oferind prețuri juste
producătorilor autohtoni.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) susține că
în magazinele mari din orașe sunt
standuri speciale unde sunt puse în
vânzare produse agricole ecologice.
„Acestea sunt cumpărate în primele
ore ale dimineții, astfel, dacă te duci
pe la amiază, s-ar putea să nu găsești”, susține Iurie Senic, șeful Serviciului de agricultură ecologică și
produse de origine din cadrul MAIA.
Acesta a menționat că, la ora actuală, în Republica Moldova activează patru organizații care se ocupă de
certificarea agricultorilor eco, două
din care sunt cu capital străin.
Liliana BEREGOI

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 proiectului „Facilitarea comerţului cu produse agroalimentare în Bazinul
Mării Negre”, implementat de Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform în parteneriat cu Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii din Galaţi, România și Fondul Regional de Susţinere a Antreprenorilor din Odessa,
Ucraina în cadrul „Programului Operaţional Comun Bazinul Mării
Negre”, finanţat de Uniunea Europeană.
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Cooperativa reprezintă un mod
el se ocupă cu producerea, iar
Chiar dacă se confruntă cu mari dificultăți economice, Grecia continuă să fie un
furnizor important de produse agricole în interiorul Uniunii Europene și nu doar.
În perioada 18-22 iunie,
un grup de producători
de fructe, din Republica
Moldova, a participat
la un turneu de studiu
în Grecia pentru a face
cunoștință cu activitatea
cooperativelor agricole
din această țară. Turneul
a fost organizat cu
suportul proiectului
PNUD ”Aid for Trade”.
În cadrul vizitei, producătorii moldoveni s-au informat despre practicile pe care le aplică
fermierii din Grecia, în procesul
de cooperare, pentru a avea acces la servicii de aprovizionare și
de comercializare a fructelor și a
altor culturi agricole.
”Am vizitat cooperativele
amplasate în regiunea orașului
Thessaloniki.
Cooperativele,
în Grecia sunt organizate în
2 două nivele. Cele de nivelul
întâi sunt formate de membrii
localizați în raza de 20-25 km
distanță, iar cele de nivelul doi
întrunesc mai multe cooperative de nivelul întâi. Cooperativele de nivelul întâi activează
mai mult la nivel regional și coordonează activitățile membrilor organizând odată la 15 zile
întâlniri de informare cu membrii lor”, relatează Iurie Fală,
specialist cooperare în cadrul
Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, care a participat la vizita
de studiu. „La aceste întâlniri
specialiștii angajați de către cooperativă informează membrii
despre elementele tehnologice

de respectat în procesul producerii de fructe, despre logistica
recoltării și recepționării fructelor și despre potențialii cumpărători”.
Fermierii greci produc individual, dar nu pot ieși de
sinestătător pe piață. Ei consideră că cantitățile mici de
fructe pe care le produc nu le
permit să obțină cele mai bune
prețuri atât la comercializarea
producție, cât și la procurare de
inputuri.
Pentru a stimula producția
agricolă, Grecia a stimulat dezvoltarea cooperativelor agricole
încă din 1915. Aceste forme asociative sunt acum grupate întrun mare sindicat, beneficiind în
permanență de susținerea guvernelor. Majoritatea fermelor
sunt însă de mici dimensiuni.
Potrivit ultimului recensământ

agricol, suprafața medie a unei
exploatații este de 6,5 hectare.
În total, Grecia numără peste 711.000 de gospodării agricole, dintre care aproape 95%
ocupă o suprafață mai mică de
20 hectare. Circa 13 la sută din
ferme sunt specializate pe producția vegetală, iar 29 la sută au
ca principal domeniu de activitate cultivarea măslinilor.
Iurie Fală, subliniază: ”Este
foarte important să facem
diferența dintre realitățile din
Grecia și cele din Moldova.
Dacă în Moldova avem producători de fructe care dețin de la
un hectar până la sute de hectare, în Grecia fermierii întrețin
livezile pe principii de familie.
Lucrează 3 generații concomitent. Fermierul lucrează împreună cu părinții și copiii. Ei
sunt membri ai cooperativei,

posedă în proprietate privată
câte 4-5 ha de livezi: cireș, cais,
nectarine, kiwi, și administrea-

nosc foarte bine categoriile de
calitate. Am văzut cum fermierul recoltează piersici în lădițe
de 5-6 kg, unde fiecare fruct stă
în celula din alveolă. Ulterior,
fermierul prezintă piersicile
la cooperativă. Cooperativa,
având angajați independenți,
recepționează calitatea foarte strict. Totuși, vreau să
menționez că activitatea în cooperativă necesită o perioadă
îndelungată de învățare”.
Una din cooperativele vizitate de grupul de producători
moldoveni a fost Cooperativa
agricolă din Naoussa (http://
www.acn.com.gr/egkatastaseisru.html# ) specializată în
marketingul fructelor. Această
cooperativă manipulează anual
25 mii tone de fructe produse
de cei cca 750 de membri. Producătorii greci dețin suprafețe
relativ mici de livadă de piersic
(2-3 hectare) și deși recoltea-

ză aceste livezi din tată în fiu.
Schema de mișcare a producției
este foarte simplă pentru ei. În
fiecare primăvară se prezintă la
sediul cooperativei unde-și declară suprafețele care sunt bune
pentru a fi exploatate în anul
curent. Agronomul de la cooperativă le furnizează tot suportul
tehnologic pentru procesul de
producere, oferă indicații concrete pentru a asigura siguranța
și trasabilitatea producției, informează cum și când să pornească recoltarea și inspectează periodic livada atenționând
asupra omiterilor. La momentul recoltării, producătorii cu-

ză circa 40 tone la hectar, nu
au frigidere. Cooperativa, în
schimb, are un centru de logistică a fructelor propriu, care este
înzestrat cu camere frigorifice,
rampe pentru recepționarea
fructelor de la fermieri și pentru încărcarea tirurilor, o linie
de sortare a cireșelor și alta de
sortare a fructelor rotunde, arii
pentru păstrarea containerelor
și a altor tipuri de ambalaj.
Majoritatea
produselor,
recepționate de cooperativă, sunt destinate exportului.
Direcția principală este Rusia
cu care au relații comerciale pe
parcursul a peste 20 de ani. Co-
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de viață pentru fermierul grec:
cooperativa comercializează

operativa participă, în fiecare
an la Expoziția Internațională
”Fruit Logistica” din Berlin, deoarece este locul unde se întâlnesc cei mai mari operatori de
fructe din lume. Fructele sunt
exportate în Rusia, UE, Ucraina, dar și în Moldova.
”Discuții despre calitate între exportator și importator nu
exista. Standardele de calitate
fiind bine cunoscute de ambele
părți. Pentru fermierii, cu care
discutat, întrebarea cum găsiți
clienți pentru a vinde producția,
sună straniu. Ei știu că cooperativa lor are clienți permanenți
și investește în relații de lungă
durată. În timpul vizitei am
asistat la o conferință organizată de camera de Comerț din
Thessaloniki, în cadrul căreia
au fost discutate problemele
cu care se confruntă fermierii
greci. Discuțiile s-au axat, între

altele, și pe subiectul că producerea trebuie să fie certificată,
însoțită de certificate Global
GAP, ISO, HACCP. Fermierii
din Grecia sunt conștienți de
faptul că condițiile de livrare
pe piață a fructelor proaspete
sunt influențate de cerințele
rețelelor mari de supermarkete
și aceasta va avea și în continuare o presiune tot mai mare.
Același lucru l-au notificat și în
Rusia, unde, în orașele mari,
mai mult de 60% din fructe
sunt comercializate în rețelele
mari de supermarkete”, relatează Iurie Fală.
Producătorii moldoveni au
fost impresionați de parcursul
pe care îl au fructele grecești
de la producător către consumator. Regiunea Naossa - este
specializată în producerea piersicului, iar câmpurile din regiune sunt ocupate practic în

boratoare care le comunică câte
substanțe nutritive sunt în sol
și câte ar trebui să mai adauge,
laboratoare care depistează reziduurile de pesticide din fructe. Fiind parte a Uniunii Europene, fermierii greci au acces la
fonduri bănești. Noi, din păcate, nu dispunem de asemenea
posibilități. Avem foarte mult

sumatorul final.
”Fermierul grec are și el probleme, dar ele sunt de alt nivel,
comparativ cu ale producătorului moldovean. Principalele
probleme cu care se confruntă
producătorii de la noi încă urmează a fi soluționate: fermierii
trebuie să aplice tehnologii care
sunt prietenoase mediului, să

de lucru ca să ajungem niște
competitori de temut pentru
producătorii greci de piersic, la
capitolul mere noi putem face
față”, consideră specialistul.
Este o deosebire și în ceea
ce ține de aspectele fiscale între
cooperativele de la noi și cele
din Grecia. În Grecia membrii
cooperativelor și cooperativele
însăși nu sunt plătitori de TVA.
TVA este achitată de către con-

standardizeze producția, să fie
conștienți de faptul că trebuie
să obțină producție de calitate și
să se coopereze. Fără cooperare,
fermierii moldoveni, fie că dețin
suprafețe mari sau mici, sunt
vulnerabili pe piețele de export,
iar această situație va genera în
permanență stres și incertitudine”, afirmă Iurie Fală.

totalitate de piersic. Membrii
grupului au fost mirați de faptul
cum această cantitate de piersic, care este un produs destul
de fragil, parcurge drumul către
consumator.
Iurie Fală ne-a relatat că lucrul în cooperativă reprezintă
un mod de viață pentru fermierul grec care este orientat la
producere și nu la comercializare. Cooperativa reprezintă, la
rândul său puntea de legătură
între piață și fermier.

”Ramura fructelor în R.
Moldova nu este orientată
la piața internă, ci la export.
Piețele de export vor continua
să facă presiune asupra fermierului moldovean ca să se ajusteze condițiilor de livrare a fructelor: calitate uniformă, livrări
stabile, cantități cerute. Este
adevărat că, fermierii din Grecia au acces la servicii care asigură calitatea: este vorba de la-

Liliana BEREGOI
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Localitățile cele mai afectate de ploi și grindină Grindina a afectat circa 40 mii ha
vor primi ajutor din partea Guvernului
de terenuri agricole

Guvernul a identificat un
pachet de măsuri pentru ajutorarea celor mai afectați de ploile și grindina din ultimele zile.
Cele mai afectate în urma
averselor puternice sunt raioanele Căușeni, Ștefan Vodă,
Edineț, Râșcani, Soroca, Sângerei, Ungheni, Nisporeni și
Călărași.
Printr-un ordin al ministrului Agriculturii, Vasile Bumacov, a fost creat un grup de
lucru care va stabili criteriile de
evaluare a pagubelor, deoarece
gradul de afectare diferă de la
localitate la localitate. Pagubele
vor fi evaluate până la sfârșitul
acestei săptămâni.
La ședința comisie Situații
Excepționale s-a luat o decizie
de principiu de a aloca foi de

ardezii celor mai afectate clădiri. Decizia va fi confirmată
miercuri, printr-o Hotărâre de
Guvern.
Prim-ministrul Iurie Leancă

De la începutul verii, ploile torențiale și grindina au
afectat circa 40 de mii de ha
de terenuri agricole. Daunele provocate de vremea rea
sunt estimate la 300 mil. de
lei. Despre aceasta a comunicat ministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov care a prezentat jurnaliștilor consecințele
preliminare ale intemperiilor
asupra agriculturii.
Ministrul a promis că

dotare doar 100 de rachete,
ceea ce este insuficient. Din
acest considerent, în perioada imediat următoare, vor fi
achiziționate 600 de rachete
antigrindină.
Referindu-se la ultimele
averse, Bumacov a spus că
acestea nu au provocat probleme serioase pentru agricultură.
„Este mai bine să plouă
decât să fie secetă. Aceste ploi creează o rezervă de

membrii grupului de lucru
creat de minister, împreună
cu reprezentanții altor instituții ale statului, vor verifica
fiecare localitate, iar până la
finele săptămânii vor fi prezentate date concrete cu privire la pagube.
Potrivit ministrului, Serviciul antigrindină mai are în

umiditate în sol ceea ce este
foarte important pentru roadă. Recolta în masă a cerealelor nu a început încă, de
aceea deocamdată, pierderi
nu sunt. Însă, foarte curând
vom avea nevoie de vreme
bună pentru a putea strânge
roadele la timp”, a spus Bumacov.

a cerut Ministerului Agriculturii să stabilească clar categoriile
cele mai afectate, iar ca urmare
ei vor beneficia de asistență din
fondul de rezervă.

S-a dat start primului seceriș
În Moldova a fost dat start
primului seceriș. Primii care
au ieșit să strângă recolta
sunt agricultorii de la Cahul.
Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii, în acest
an se preconizează o recoltă de
grâu de aproximativ trei tone
la hectar, de două ori mai mult
decât anul trecut. Totodată, ministrul Agriculturii, Vasile Bu-

macov, prognozează o ieftinire
a grâului.
„În acest an avem rezultate
bune în sudul țării. De obicei,
aici producătorii agricoli suferă
foarte mult din cauza secetei.
Preconizăm, în acest an, ca din
culturile de toamnă, fără rapiță,
să avem peste un milion 100 de
mii de tone”, a declarat Vasile
Bumacov.

Deși a fost un an prielnic
pentru culturile de grâu, agricultorii spun că asta nu este
suficient pentru a avea o recoltă
bună.
„Astăzi, să faci agricultură
performantă fără tehnologii și
investiții nu se mai poate. Din
acest motiv, am trecut la tehnologii mini-til și no-till. În cazul no-till semănăm fără nicio
prelucrare a solului. Mini-till
înseamnă că a trecut un disc și
după asta dăm drumul la semănătoare”, a explicat agricultorul Ion Curjos.
În acest an, în Moldova au
fost semănate peste 300 de mii
de hectare de grâu. Anul trecut,
recolta de grâu a fost de doar
550 de mii de tone pe țară, iar
prețul grâului a ajuns la 3 lei kilogramul. Potrivit Ministerului
Agriculturii, în perioada următoare, grâul se va ieftini până la
2,50 bani.

În trei săptămâni, AIPA va colecta datele despre
suprafețele de porumb afectate de secetă
Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură a început colectarea datelor cu suprafețele
de porumb semănate. Așadar, peste o lună, agricultorii vor primi despăgubiri pentru culturile
afectate de secetă. Deșii banii sunt aproape, fermierii sunt nemulțumiți - subvențiile sunt prea
întârziate.
Timp de trei săptămâni, AIPA va colecta datele cu suprafețele afectate, de la direcțiile agricole
raionale. Cei 120 de milioane de lei vor ajunge la
fermierii care au semănat porumb începând cu o
suprafață de 50 de ari.
În raionul Cahul, au fost afectate în totalitate
- 16 mii de hectare de porumb și 7 mii de hectare
cu grâu. Iar pentru ca banii să ajungă cât mai curând la agricultori, direcțiile agricole vor aduna
datele în timp restrâns.
Deocamdată nu se cunoaște ce sumă vor pri-

mii fermierii, pentru porumbul semănat. Seceta
din 2012 a adus pagube în agricultură de aproape
350 de miliarde de lei.

În 3 săptămâni rezerva de rachete
antigrindină va fi completată
cu 600 de unități
Ministerul Agriculturii a
dat comandă de 600 de rachete antigrindină. Acestea vor fi
aduse în 3 săptămâni. Până
atunci, ministerul urmează să
identifice sursele financiare
pentru procurarea acestora.
Potrivit ministrului agriculturii, Vasile Bumacov, în 2013
a fost procurat un număr mai
mare de rachete decât în anii
precedenți, dar rezerva a fost
deja epuizată.
„Din sursele ministerului
vom asigura luna august, în
rest o să examinăm și o să ne
pregătim pentru anul viitor”,
a spus Vasile Bumacov după
ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, convocată de
prim-ministrul Iurie Leancă.
Purtătorul de cuvânt al
prim-ministrului,
Liliana
Vițu, a declarat, după ședință,
că 36 de localități din 13 raioane rămân fără energie electrică. „Vor fi oferite foi de ardezie
localităților care au fost cele
mai afectate de ploi și grindi-

nă. Acest lucru va fi confirmat
miercuri printr-o hotărâre a
Guvernului. Va fi folosit fondul de rezervă pentru lichidarea calamităților”, a mai spus
Liliana Vițu.
Cele mai afectate terenuri
agricole au fost în raioanele de
sud, Ștefan Vodă și Căușeni.
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MODUL DE ACHITARE A TVA
PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI
Interviu acordat în exclusivitate de către șeful adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS),
Iurie LICHII, Agenției „INFOTAG”
- Domnule Lichii, producătorii
agricoli au solicitat Parlamentului să
precizeze modul de impunere cu taxa
pe valoarea adăugată (TVA) a produselor lor.
- Acesta este dreptul lor.
- Președintele Uniunii Republicane a Asociațiilor Producătorilor
Agricoli „UniAgroProtect”, Alexandru Slusari, afirmă că IFPS a majorat nejustificat povara fiscală. Valoarea produselor agricole ar trebui
impusă cu TVA la cota de 8%, și nu
de 20%. Dânsul susține că producătorilor agricoli care procură tehnică, semințe, îngrășăminte, înlesnirea ar putea să nu le fie acordată
deloc.
- Da. Și voi spune că domnul Slusari nu
are dreptate. IFPS administrează TVA în
conformitate cu prevederile Codului Fiscal
(CF).
- Vă rugăm să ne explicați.
- Articolul 101.2 din CF stipulează că producătorii agricoli, cu titlu de excepție, achită
la buget 40% din suma TVA. Iar în conformitate cu punctul „a” din articolul 96 al CF, cota
standard la livrarea produselor pe teritoriul
Republicii Moldova este în mărime de 20%.
La articolul 96 mai există și punctul „b”. Acesta stabilește lista mărfurilor a căror valoare se
impune la cota de 8%. Produsele agricole nu
figurează în această listă.
- Dacă înmulțim suma TVA, calculată la cota standard, cu 40%, obținem
în final aceeași sumă pe care am aveao dacă am înmulți din start valoarea
produselor agricole cu 8% de TVA.
Înlocuirea unui exercițiu aritmetic cu

altul nu schimbă rezultatul total. Și
atunci în ce constă disensiunile?
- În bugetul de stat este enumerată nu
SUMA TVA, calculată prin înmulțirea cotei
TVA cu valoarea produselor agricole, ci DIFERENȚA dintre suma TVA, primită de la
cumpărători, și suma TVA, achitată vânzătorilor de mărfuri și prestatorilor de servicii.
Vorbind într-un limbaj profesional, la
buget se transferă soldul creditor la TVA. În
cazul nostru 40% trebuie calculate și transferate la buget anume din acest sold. În plus,
țin să menționez că algoritmul actual de
calculare a angajamentelor aferente TVA se
bazează pe aceleași abordări ca și cele stabilite în redacția precedentă a legii. Numai că
atunci 60% de TVA le erau restituite producătorilor agricoli de la buget, iar acum rămân
la dispoziția lor.
- Articolul 101.2 din CF stabilește
altceva. Acolo scrie că producătorii
agricoli urmează să achite la buget
40% din suma TVA, calculată la cota

standard. Nu este vorba despre calcularea sumei TVA din soldul creditor.
- Titlul III al CF este denumit „Taxa pe
valoarea adăugată”. Și la acest titlu este expusă metodologia de calcul al sumei TVA,
care trebuie transferată la venitul bugetului.
Așa cum TVA pe care o calculează producătorii agricoli reprezintă și o taxă pe valoarea
adăugată, la efectuarea achitărilor va fi călăuză această metodologie. Iar dacă sumele vor
fi calculate după altă metodologie, nu va mai
fi TVA.
- Atunci acceptați, cel puțin, faptul
că la articolul 101.2 regulile de calcul
al TVA pentru producătorii agricoli
sunt expuse, vorbind mai domol, nu
tocmai clar.
- Pretențiile în cazul de față trebuie adresate legiuitorilor.
- De ce la stadiul de elaborare a
proiectului de modificare a articolului
101.2 nu s-a ținut cont de poziția IFPS?
- Noi am examinat proiectul de lege, dar
atunci nu era vorba despre anume o astfel de
interpretare a articolului 101.2.
- Majoritatea covârșitoare a producătorilor agricoli au un sold debitor la TVA. Mulți au un sold cu totul
nesemnificativ. Producătorii agricoli
au achitat mai multă TVA, procurând
materiale, combustibil, îngrășăminte,
servicii, tehnică decât au obținut TVA
de la cumpărători la comercializarea
produselor, această diferență a fost
restituită de la bugetul de stat? Dacă
nu, de ce?
- Nu s-a restituit. Titlul III din CF a stipulat
care agenți economici au dreptul la restituirea
TVA de la buget și după efectuarea căror ope-

rațiuni economice. Producătorii agricoli nu se
numără între aceștia.
- Rezultă că producătorii agricoli
au creditat bugetul gratis?
- Ei au obținut posibilitatea să recupereze banii transferați la buget. Acum, întreaga sumă a TVA, încasată de la cumpărători
la cota de 20%, va rămâne la dispoziția lor.
Până nu va exista un sold creditor. Adică nu
se vor obține sume mai mari de TVA de la
cumpărători comparativ cu sumele achitate vânzătorilor. Și atunci, ei vor transfera
la buget doar din această diferență 40% de
TVA. Apropo, dacă producătorii agricoli vor
procura echipamente moderne și mecanisme
pentru modernizarea producției, TVA plătită
de ei va spori rulajele debitoare la taxa pe valoarea adăugată, astfel întreaga TVA obținută de la cumpărători va continua să rămână
la dispoziția primilor.
- După transferarea la buget a 40%
din TVA, producătorilor agricoli le vor
rămâne la dispoziție 60% din TVA sub
formă de beneficiu. Acestea vor fi impuse cu impozitul pe venit?
- Da. Există înlesniri pentru subvenții.
Iar aceste sume nu sunt subvenții.
- Producătorii agricoli se arată nemulțumiți de faptul că IFPS emite ordine în care expune nejustificat propria interpretare a noțiunilor economice.
- Această afirmație nu corespunde realității. În ordinul care îi nemulțumește, IFPS
nu oferă o interpretare, ci stabilește modul
de întocmire și prezentare a rapoartelor fiscale cu privire la TVA. Acest drept i-a fost
delegat IFPS prin articolul 187(7) al Codului
Fiscal.

Ploile din ultima perioadă au compromis o parte din culturile agricole
Ploile abundente, care nu
mai contenesc au afectat culturile de grâu rămase nerecoltate
pe câmp. Specialiștii spun că
din cauza precipitațiilor, calitatea grâului are de suferit, iar
campania de recoltare a fost întreruptă. Fermieri se tem că o
parte din producție nu va fi acceptată în industria panificației,
iar prețurile ar putea să scadă.
Mircea Burduja din satul
Mărculești, raionul Florești, a
semănat grâu pe o suprafață de
22 de hectare. A sperat la o roadă de calitate, dar se teme că, în
acest an, grâul lui va ajunge la
furaje. „Dacă o să țină așa mult
poate o să-l afecteze în genere
grâul, să încolțească. Am făcut
ultima tratare cu îngrășământ,
care să țină calitatea, să aibă
grâul gluten. Dacă va ploua nu
va fi efect. O să spele. O să scadă, se spală, nu se menține în
bob”, a declarat fermierul.
Și în raionul Soroca lucrările
de recoltare a grâului întârzie să
înceapă, iar fiecare zi pierdută
înseamnă cheltuieli suplimentare pentru agricultori.

«Noi am întârziat, am întârziat cu mult, aproape cu o lună.
De obicei, la 10, la 15 iunie începem recoltarea. Bobul își pierde
calitatea lui după multe ploi”, a
menționat Ion Hriplivă, inginer
agronom din Vădeni, Soroca
Specialiștii de la Ministerul
Agriculturii susțin că deocamdată nu există motiv de îngrijorare. Potrivit acestora, grâul
încă nu este copt, iar recoltarea
va începe după 15 iulie. Suprafața totală a terenurilor semănate cu grâu este de 135.000 de
hectare.
După ce au investit sute de
mii de lei în creșterea legumelor, ploile din ultima perioadă sunt pe cale să le distrugă.
Roada de pepeni verzi este în
pericol, iar varza deja putrezește pe câmp din cauza umidității ridicate.
Mihai Croitoru, producător
din Sângera, a spus că are cultivate 5 hectare de varză, în care
a investit circa 200 de mii de
lei, și 3 hectare de pepeni verzi,
care l-au costat 100 de mii de
lei. Din cauza ploilor din ultima

perioadă, producătorul nu mai
este sigur că va reuși măcar săși recupereze investițiile. Circa
150 de tone de varză se strică pe
câmp.
Mihai Croitoru spune că a
ajuns să vândă un kilogram
de varză și cu 30 de bani, iar
pentru 3 tone a primit 900 de
lei. Banii nu i-au ajuns nici
măcar să plătească muncitorii
care l-au ajutat la tăiat varza.

Agricultorul spune că pe piețele din capitală varza se vinde cu 3-4 lei, iar producătorii
rămân doar cu ceea ce trece
printre degete. Mihai Croitoru
spune că nu are decât să dea
de pomană varza care i-a mai
rămas pentru că pe deal nu o
mai poate ține, iar cu prețurile de la piața angro oricum în
pierdere iese.
Producătorul nu are aștep-

tări optimiste nici în legătură cu
cele 3 hectare de pepeni verzi.
Din cauza umidității ridicate,
roada este în pericol.
Producătorul
Constantin
Bivol, din satul Costești, din raionul Ialoveni, spune că a avut
mai mult noroc de vreme decât
prin alte părți ale țării și și-a
scos deja harbujii la vânzare.
Producătorul se plânge totuși
că prețurile au scăzut prea repede. Un kilogram a ajuns să
coste și 3,5 lei.
Constantin Bivol a mai
spus că pentru Republica Moldova nu mai este o noutate
roada de pepeni verzi la început de iulie pentru că au fost
dezvoltate tehnologii eficiente
și inofensive pentru plante,
care favorizează coacerea timpurie. Ploile din această vară
au afectat totuși o parte din
plante, iar rădăcinile acestora încep să putrezească de la
prea multă umiditate. Pentru
că nu prea a fost vreme însorită și temperaturi înalte, harbujii nici nu mai sunt atât de
dulci ca în alți ani.
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Cum limităm răspândirea
mucegaiului din porumb?
Porumbul este planta de cultură cu cea mai extinsă utilizare în hrana animalelor și destul de
mult în nutriția umană. De aceea obținerea unor producții sănătoase, lipsite în mod deosebit
de atacul unor agenți patogeni care produc toxine precum ciupercile din genul Aspergillus,
Fusarium ș.a., prezintă o importanță deosebită pentru sănătatea omului și a animalelor.

Modul de atac
Aflatoxina (mucegaiul) a fost identificată în SUA în anul 1960, pe arahide
mucegăite. A fost caracterizată ca o toxină acută pentru animale și puternic
cancerigenă, produsă de activitatea ciupercilor Aspergillus flavus și Aspergillus
parasiticus.
Inițial, s-a crezut că aceste ciuperci
sunt patogeni ai depozitelor de păstrare,
dar foarte curând au fost găsite și în culturile de porumb din zonele sudice ale
SUA, producând aflatoxine. În celelalte
zone culturile de porumb nu erau contaminate cu aflatoxine, deoarece ciupercile aveau nevoie, pentru dezvoltare, de
temperaturi mai ridicate și condiții de
secetă. În plus, numai cantități reduse

contaminat în hrana animalelor la un
conținut de 10-20 micrograme/kg. În
anii asemănători anului 1983, cu temperaturi mai ridicate și secetă accentuate,
în aproape tot cordonul porumbului,
unde porumbul recoltat avea concentrații ridicate de aflatoxină, agențiile federale și agenția guvernamentală au aprobat ca porumbul cu un conținut până
la 100 micrograme aflatoxine/kg să fie
folosit în hrana animalelor mai puțin
afectate de toxină, ca spre exemplu vitele cornute mature pentru carne, oile și
porcii.
Ciuperca Aspergillus flavus atacă
știuleții și boabele de porumb, producându-le o decolorare galben verzuie.
Cel mai frecvent sunt atacate boabele de
la vârful știuletelui, la hibrizii cu știuleții

de porumb erau depozitate în condiții
favorabile dezvoltării acestor ciuperci
(18-20% umiditate în boabe).
Până în anul 1983, în SUA efectele
toxice ale aflatoxinei asupra animalelor
hrănite cu porumb contaminat nu au
fost înregistrate decât la concentrații de
peste 50 micrograme aflatoxină/kg, iar
legislația limita folosirea porumbului

incomplet acoperiți de pănuși și astfel
neprotejați de vătămările produse de insecte, grindină și alți factori care le pot
produce leziuni. Ciuperca este termotolerantă, ceea ce o face mai competitivă la
temperaturile ridicate din anii secetoși.
În câmp, patogenul se menține și se
multiplică pe resturi vegetale, mătasea
porumbului polenizată ș.a. În depozi-

te, sporii ciupercii se răspândesc prin
amestecul mecanic al boabelor, uscare,
manipulare ș.a. De aceea, răspândirea
bolii a fost amplificată odată cu trecerea
la recoltarea în boabe, datorită creșterii
ponderii vătămărilor mecanice, mai ales
în cazul recoltării boabelor cu umiditate ridicată. De asemenea, și depozitarea
recoltei sub formă de boabe crește incidența atacului de ciuperci în depozite.

Controlul bolii
Răspândirea bolii se poate limita
prin irigarea culturii, măsuri agrotehnice care reduc efectele stresante ale secetei asupra plantelor, controlul factorilor
care produc vătămări mecanice boabelor și depozitarea în condiții controlate,
mai ales umiditatea din boabe sub 13,514,0%.
Apariția bolii în culturile de porumb
nu poate fi atribuită decât în mică măsură cultivatorilor. Boala este o calamitate
naturală produsă de ciuperca Aspergillus flavus numai în condiții de secete
excesive. Cultivatorii ar trebui ocrotiți și
despăgubiți ca pentru orice calamitate
naturală. Pentru a reduce pagubele, Ministerul Agriculturii ar trebui să se preocupe de aprobarea unor derogări posibile la legile prea restrictive pentru situații
create de astfel de calamități, așa cum
s-a procedat în SUA. Totodată, cultivatorii trebuie pregătiți, ajutați și determinați să aplice toate măsurile tehnologice
care pot diminua amploarea atacului
ciupercii și, prin aceasta, a concentrației
de aflatoxină în masa de boabe, printre
care să nu lipsească:
– irigarea culturii este recomandată
acolo unde este posibilă, dar și extinderea suprafețelor amenajate pentru iri-

gare. În zonele secetoase, numai în condiții de irigare se pot obține recolte de
porumb sigure, economice și sănătoase.
– pe terenurile neirigate se impun
măsuri de înmagazinare și păstrare a
apei în sol, de la recoltarea plantei premergătoare până la fecundare și începutul formării boabelor plantelor de
porumb. În acest scop, miriștea trebuie
întreținută curată de buruieni, cu suprafața netezită și acoperită cu un strat superficial de sol bine mărunțit pentru diminuarea pierderilor inutile de apă date
de evaporare și îmburuienare. Efectuarea arăturilor de toamnă la timp, pregătirea terenului prin treceri minime,
semănatul în epoca optimă, cu o desime
a plantelor mai mică, corespunzătoare
cantității de apă disponibilă și estimată,
precum și un bun control al buruienilor din cultură, inclusiv prin eliminarea
plantelor sterile (fără știuleți) și folosirea lor ca furaj în fermele mici de subzistență.
– alegerea unor hibrizi rezistenți la
secetă sau cel puțin toleranți, însușire
atestată de ISTIS, în urma unor testări
în condiții de secetă accentuată, la care
pănușile acoperă bine vârful știuletelui,
chiar și în condiții de secetă, știind că seceta determină o scurtare semnificativă
a lungimii pănușilor.
– reducerea umidității din boabe
imediat după recoltare sub pragul de
13,5-14,0% și depozitarea lor în magazii
răcoroase, pentru a diminua dezvoltarea
ciupercii în depozite.
Lumea Satului

Recolta de porumb se anunță bună, dar agricultorii
se tem să nu fie afectată de ploi
Cei care au semănat porumb
anul acesta declară că se așteaptă la o roadă mult mai bună
decât cea de anul trecut, premisele fiind optimiste în acest
moment. Solicitat de IPN, președintele Uniunii Republicane
a Asociațiilor Producătorilor
Agricoli „Uniagroprotect”, Alexandru Slusari, a spus că singura îngrijorare este legată de
eventualul exces de umiditate.
Alexandru Slusari a menționat că agricultorii remarcă
o vegetație foarte bună la culturile de porumb. Însă până în
septembrie, când începe recoltarea, lucrurile se pot schimba.
„Agricultorii se tem să nu fie
ca și la grâu. Roada este foar-

te bună, dar dacă vor continua
ploile, apare riscul să putrezească pe câmp”, a spus președintele „Uniagroprotect”.
Câteva mii de hectare de porumb deja au fost păgubite de
ploile cu grindină din ultima
perioadă. „Situația este imprevizibilă, aceste ploi cad pe tot
teritoriul țării, nu putem observa unde situația este mai bună
sau mai proastă. Nu cunosc niciun raion în care n-ar fi căzut
anul acesta grindină”, a spus
Slusari.
Anul trecut recolta de grâu
a fost în medie pe țară sub 1,7
tone la hectar sau cu aproximativ 40% mai puțin față de media
pe anul 2011.
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Va reuși biotehnologia să hrănească omenirea?
În încercarea de a convinge
consumatorii să accepte biotehnologia alimentară, industria a
popularizat neabătut minciuna
conform căreia biotehnologia
va învinge foametea mondială.
Această afirmație se sprijină pe
două sofisme: primul este că
oamenii suferă de foame pentru că nu se produce suficient
de multă mâncare la nivel mondial, iar al doilea, că ingineria
genetică mărește productivitatea alimentară.
În realitate, la nivel mondial
se produc mai mult decât suficiente alimente pentru a hrăni
populația actuală. Problema
foametei nu constă în cantitatea de alimente care este produsă, ci mai ales în modul în care
aceste alimente sunt distribuite. Prea mulți oameni sunt pur
și simplu prea săraci pentru a
cumpăra alimentele disponibile în magazine și prea puțini
oameni dispun de pământul
necesar sau de puterea financiară pentru a-și crește singuri
hrana. Rezultatul este foametea. Dacă marile corporații biotehnice ar fi vrut, într-adevăr,
să-i hrănească pe cei flămânzi,
ar fi încurajat reforma agrară,
care i-ar readuce pe fermieri
pe terenurile lor și ar fi militat
pentru redistribuirea averilor,
care le-ar fi permis săracilor săși cumpere mâncare.
Cercetările
independente
arată că aceste tipuri de semințe modificate genetic nu fac să
crească recolta totală. Un studiu realizat pe durata a doi ani
de zile de către cercetătorii de
la Universitatea din Nebraska a
arătat că prin cultivarea boabelor de soia rezistente la erbicide
s-a ajuns, de fapt, la o productivitate mai scăzută decât cea obținută prin cultivarea boabelor
de soia obișnuite. Aceste rezultate au confirmat descoperirile
dr. Charles Benbrook, fostul director al Biroului pentru Agricultură din cadrul Academiei
Naționale de Științe (Board

on Agriculture at the National
Academy of Sciences). Studiul său realizat asupra a peste
8.200 de eșantioane prelevate
din terenurile agricole și a demonstrat că semințele „Roundup Ready” produc o cantitate
mai mică de soia decât variantele lor naturale.
Departe de a fi un răspuns la
foametea mondială, ingineria
genetică ar putea reprezenta o
contribuție majoră la amplificarea ei. La ora actuală există
mai mult de o duzină de brevete
pentru tehnologia „distructivă”
a ingineriei genetice. Aceste semințe sunt proiectate genetic de
către companiile biotehnice să
producă o sămânță sterilă după
un singur sezon de creștere,
asigurându-se că fermierii din
întreaga lume nu își vor putea
păstra semințele și vor fi nevoiți
să le cumpere în fiecare an de la
aceste corporații. Crede cineva
că soluția la foametea mondială este a face culturile lumii
sterile? Având în vedere că mai
mult de jumătate din fermierii
din întreaga lume se bazează pe
semințele păstrate pentru a-și
cultiva terenurile, imaginați-vă
foametea în masă care ar rezulta dacă genele sterile ar scăpa
din culturile modificate genetic
și ar contamina culturile locale
nemodificate genetic, sterili-

zându-le chiar și neintenționat.
Potrivit unui studiu realizat de
Martha Crouch de la Universitatea din Indiana, un astfel de
scenariu înspăimântător este o
posibilitate foarte reală.

Biotehnologia va
proteja pământul?
Ideea că biotehnologia este
binefăcătoare pentru mediu se
bazează pe minciuna că va reduce folosirea pesticidelor, prin
crearea unor plante rezistente
la insecte și la alți paraziți. În
realitate, chiar cercetările independente ale guvernului a
demonstrat falsitatea acestei
afirmații. Un studiu realizat de
Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (U.S.
Department of Agriculture) în
2000 a demonstrat că nu s-a
înregistrat o diminuare a folosirii pesticidelor pentru culturile
modificate genetic.
Deși nu contribuie cu nimic la reducerea crizei poluării
chimice, hrana biotehnologică
aduce propriul ei risc, foarte diferit, de poluare: poluarea biologică și genetică. În anul 2000,
cercetătorii de la Universitatea
Purdue au descoperit că plasarea a doar câteva exemplare de
pești modificați genetic într-o
mare colonie de pești dezvoltați pe cale naturală, poate face
ca acea specie să moară în doar
câteva generații. Între timp,
cercetătorii de la Universitatea
Cornell au descoperit că polenul provenit de la porumbul de
tip „Bt” poate fi fatal pentru fluturele-rege și pentru alte tipuri
de insecte folositoare. Uniunea
Cercetătorilor Îngrijorați (Union of Concerned Scientists) a
arătat cum culturile modificate
genetic de tip „Bt” ar putea face
ca paraziții să devină rezistenți
la Bt. Această pesticidă nonchimică este esențială pentru
fermierii tradiționali din întreaga țară. Dacă paraziții plantelor
capătă rezistență la ea, acest
lucru ar putea submina în mod
catastrofal agricultura organică
din Statele Unite. Un alt aspect
semnificativ legat de alimen-

tele modificate genetic este că
aceste culturi sunt foarte greu
de controlat. Ele pot migra, se
pot modifica și se pot încrucișa
cu alte plante. Dacă o specie rezistentă la erbicide sau la paraziți s-ar răspândi de la culturi la
buruieni, ar putea rezulta o „super-buruiană” și ar fi aproape
imposibil să fie stopată. Ame-

nințarea pe care biotehnologia
o aduce mediului i-a făcut pe
cei mai importanți 100 de oameni de știință să avertizeze
asupra faptului că o întrebuințare neglijentă ar putea conduce la o degradare devastatoare
și ireversibilă a mediului.

Va produce
biotehnologia
alimente
mai sigure?
Industria
biotehnologică
pretinde că aduce pe piață o cu
totul nouă generație de alimente mai sănătoase și mai sigure.
Totuși, potrivit specialiștilor
din propriul nostru guvern, modificarea genetică a alimentelor
ar putea face ca alimente sigure să devină toxice. Alimentele

modificate genetic pot conține
substanțe alergice atât noi cât și
vechi, care ar putea genera grave reacții la milioane de consumatori. De asemenea, alimentele biothenologice pot avea
valori nutriționale mai mici. În
1999, Asociația Medicală Britanică (British Medical Association) a recomandat interzicerea importului de organisme
modificate genetic (OMG-uri)
ne-etichetate, datorită potențialilor lor factori de risc asupra
sănătății. Ceea ce face ca aceste
riscuri să fie cu atât mai alarmante, este că guvernul nostru
nu solicită testarea obligatorie
a gradului de siguranță și nici
etichetarea vreunuia dintre alimentele modificate genetic. Ca
urmare, nu avem nicio asigurare asupra siguranței acestor
alimente și nicio posibilitate de
a depista reacții adverse. Departe de a amplifica siguranța
produselor noastre alimentare,
biotehnologia aduce noi factori
de risc asupra sănătății.

Este biotehnologia
ieftină și eficientă?
Industria
biotehnologică
continuă să se autoaprecieze
ca fiind panaceul fundamental
pentru toate problemele agriculturii industriale. O trecere
în revistă a tuturor adevăratelor sale consecințe și influențe
nefaste revelează faptul că nu
este un antidot pentru agricultura modernă, ci mai degrabă o
continuare a exacerbării crizei
actuale a producției de alimente. Biotehnologia contribuie la
creșterea degradării mediului,
generează noi riscuri în ceea ce
privește siguranța alimentelor
și amenință să amplifice foametea mondială. Ea nu reprezintă
soluția, ci o parte majoră a problemei.
wordpress.com
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te informează la timp,
oferindu-ţi cele mai bune
argumente în orice negociere!

Mulţi producători s-au convins

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

decât să produci

Cum să facem
alegerea corectă?
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Pentru detalii privind oferta de abonamente AgraVista 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.
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NOI VĂ PROPUNEM:
Abonamente AgraVista on-line
www.agravista.md este unicul portal informaţional 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 dimineaţa 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 produse agricole.
abonaţii portalului au posibilitatea să-şi găsească
parteneri comerciali, realizând contracte de lungă
durată, să acceseze ofertele comerciale din Moldova, CSI, Europa, cât şi să-şi plaseze ofertele comerciale proprii.
cu ajutorul nostru sunt efectuate peste 500 tranzacţii anual, zilnic portalul este accesat de peste
500 utilizatori.
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▪ Preţuri producători pentru fructe, legume şi cereale
▪ Preţuri mondiale cereale
▪ Monitorizare lunară a pieţei legumelor şi fructelor
▪ Studii lunare pe produse
▪ Analize statistice trimestriale exportimport (legume, fructe, cereale)
▪ Analize anuale ale sectorului cerealier
▪ Buletin financiar-legislativ
▪ Idei de afaceri
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului
Agromediainform în format electronic
▪ Livrarea buletinului lunar AgraVista
în format electronic cu informaţia
cuprinsă în abonamentele A şi B
▪ Plasarea cererilor şi ofertelor proprii
pe www.agravista.md
▪ Valabilitate a ofertelor timp de 12
luni
▪ Promovarea ofertelor în ziarul Agromediainform
▪ Promovarea ofertelor pentru export.
Traducerea cererilor şi ofertelor
în limbile engleză şi rusă şi plasarea lor pe site-uri străine
▪ Cele mai recente oferte comerciale
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului
Agromediainform în format electronic
▪ Plasarea lunară a unui articol promoţional despre companie şi
produsele sale
▪ 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

Articol
promoţional
Publicitate
3 luni – 60
6 luni – 96
12 luni – 144

▪
▪

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

Plasarea ofertelor in buletin (listelor de
preţuri)
▪

3 luni – 45
6 luni – 72
12 luni – 99



1/4 pagină
105x148,5 mm

3 luni

6 luni

12 luni

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

▪
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.

▪
▪
▪
▪
▪

Preţurile, includ TVA şi sunt specificate 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 afişat la fiecare 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.

CERERI ŞI OFERTE
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Cereri și oferte – perioada 20 - 28 iunie 2013 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume
produs

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

LEGUME

Roșii

Varză

Fasole
păstăi

Dovlecei

Dovlecei

Dovlecei

Castraveţi

Castraveţi

Varză conopida

Usturoi

Ardei dulce

Roșii de seră

Varză timpurie

Comercializez
fasole păstăi

Dovlecei de
calitate

Dovlecei de
calitate

Dovlecei de
calitate

Castraveţi

Castraveţi de
calitate

Comercializez
conopidă de
calitate
Comercializăm
usturoi din roada anului curent
Comercializez
ardei dulce de
seră

10 tone

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

2.5
tone

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

200 kg

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

2.5
tone

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

2 tone

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

2 tone

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

1 tonă

2 tone

2.5
tone

3 tone

3 tone

Ungheni, s. Bușila, Manager: Turtureanu Ecaterina,
Telefon: (236) 75400 Telefon
mobil: 079959625
Ungheni, s.Chirileni, Manager: Vladei Ion, Telefon:
(236) 23923 Telefon mobil:
079207222
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Strungaru Nicolae,
Telefon: (236) 75207 Telefon
mobil: 069357289

Echipamente
agricole

Tractor IUMZ-6
în stare foarte
bună

o unitate

Ungheni, s. Sculeni, manager: Solu Ion, Telefon mobil:
069055172

Echipamente
agricole

Stropitoare
OVT-2000 l în
stare foarte
bună

1 unitate

Ungheni, s. Sculeni, manager: Solu Ion, Telefon mobil:
069055172

MATERIAL SĂDITOR

Răsad

Se vinde răsad
de vinete, soiul
Almaz

15000
bucăţi

Fălești, s. Răuţel, Director:
Serbaniuc Igor, Telefon:
(259) 54061, Telefon mobil:
060053475

Răsad

Se vinde răsad
de roșii, soiul
Novinca

80000
bucată

Fălești, s. Răuţel, Director:
Serbaniuc Igor, Telefon:
(259) 54061, Telefon mobil:
060053475

Răsad

Se vinde răsad
de varză, soiul
Belosnejca

80000
bucăţi

Fălești, s. Răuţel, Director:
Serbaniuc Igor, Telefon:
(259) 54061, Telefon mobil:
060053475

PRODUSE APICOLE

Produse
apicole

Produse
apicole

Zmeură

Caise

Comercializez
caise

500 kg

2 tone

Fălești, s. Sărata Veche,
Director: Caras Dumitru,
Telefon: (259) 64 441 Telefon
mobil: 0693 25319
Ungheni, s. Sculeni, Manager: Rusu Pavel, Telefon:
(236) 63247 Telefon mobil:
0692168701

250 kg

Ungheni, s. Grozasca, Manager: Pascaru Ion, Telefon:
(236) 94299 Telefon mobil:
068022244

Miere de albină

400 kg

Fălești, s. Glingeni, Conducator: Bujag Vladimir, Telefon: (259) 71599, Telefon
mobil: 068941228

Produse
apicole

Miere de albină, de calitate
înaltă

500 kg

Fălești, str. Balţului 1, Director: Batarovschi Vladimir,
Telefon: (259) 22601

PRODUSE CEREALIERE

Orz

Se vinde orz, de
calitate înaltă

50 tone

Fălești, s. Chetriș, Telefon mobil: 069233509,
069553653, Email:
jornyayon@mail.md

Grâu

Comercializez
grâu din recolta
anului 2012

20 tone

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

FRUCTE
Comercializez
mure, stare
proaspătă, calitate înaltă

Miere de mai

300 kg

Produse
apicole

Edineţ, s.Bădragii Noi,
Telefon: (246) 43215 Telefon
mobil: 067130526
Ungheni, s. Manoilești,
Director: Anatolie Glodeanu,
Telefon: (236) 73253 Telefon
mobil: 0795 50647

Miere de mai

Ungheni, s. Todiresti, Manager: Gladchii Victor, Telefon:
(236) 49453 Telefon mobil:
069239827

ALTELE

Prisacă

Prisacă cu 25
familii cu stupi

25
unităţi

Ungheni, s. Sculeni, manager: Solu Ion, Telefon mobil:
069055172

ECHIPAMENTE AGRICOLE

Echipamente
agricole

Comercializez
combină de producţie germană
E-514 și piese
de schimb pentru ea, E-517
pentru piese de
schimb, semănătoare SZ-3,6

CERERI
3 unităţi

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

Coacăză

Cumpăr butași
de coacăză
neagră

500
bucăţi

Glodeni, str. Libertăţii, 6,
Telefon: (249) 24904 Telefon
mobil: 69146610

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
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DORITI

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

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

ŞI VEŢI PRIMI:
 INFORMAŢII DESPRE PREŢURI PE DIFERITE PIEŢE AGRICOLE DIN ŢARĂ;
 CERERI ŞI OFERTE DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ;
 RECOMANDĂRI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN AGRICULTURĂ DESPRE:
 creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
 îngrijirea livezilor şi viilor,
 creşterea animalelor,
 idei de afaceri profitabile argumentate economic.
Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

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

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM

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

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

