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Cum poate fi  determinată starea 
semănăturilor de toamnă?

Cantemir (273) 2 28 53
Căuşeni (243) 2 37 63
Drochia (252) 2 70 32
Edineţ (246) 2 43 84

Făleşti (259) 2 29 51
Glodeni (249) 2 40 69
Hânceşti (269) 2 34 08

Nisporeni (264) 2 38 57
Orhei (235) 2 49 55
Peresecina (235) 47 2 67

Râşcani (256) 2 45 84
Ungheni (236) 2 34 55
Cahul (299) 2 14 13

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
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Creditul multașteptat, de 75 de milioa-
ne de euro, obținut de la Banca Europeană 
pentru Investiții și destinat restructurării 
sectorului vitivinicol este neavantajos. Cel 
puțin așa spun vinifi catorii. Banii au fost 
împrumutați cu o dobândă de 1,78 la sută, 
dar producătorii trebuie să achite până la 
11 la sută pentru creditul luat în lei. 

Inițial autoritățile afi rmau că vinifi ca-
torii vor accesa credite cu o dobândă mai 
mică cu 2,5 la sută, decât dobânda medie 
de pe piața bancară.

“În fi nal e sub cinci procente la dolar, 
cinci și ceva la euro și 11 la sută la lei. Ve-
deți că dacă va da Domnul și vom deveni 

membri ai Uniunii Europene, evident vom 
avea alte surse mai ieftine”, a menționat 
directorul executiv al Unității Consolidate 
pentru Implementarea și Monitorizarea 
Programului de Restructurare a Sectorului 
Vitivinicol, Iurie Brumărel.

Vinifi catorii spun că aceste credite sunt 
prea scumpe și nu le permit să își dezvol-
te afacerile. Aceștia pot aplica pentru un 
credit de maxim 5 milioane de euro pentru 
investiții în reutilarea întreprinderilor viti-
vinicole. Pentru reorganizarea plantațiilor 
de viță de vie se acordă un credit de maxim 
2 milioane de euro. Nu mai mult de 600 de 
mii de euro pot fi  obținuți pentru procura-

rea strugurilor și a altor materii prime, iar 
cel mult 25 de mii de euro se acordă pentru 
restul activităților vitivinicole.

Contractul de Finanțare cu Banca Eu-
ropeană pentru Investiuții a fost sem-
nat pe 23 noiembrie 2010. Creditul este 
acordat Republicii Moldova la o dobândă 
de 1,78 la sută, pe un termen de 12 ani și 
o perioadă de grație de 5 ani. Din punct 
de vedere al creditelor raportate la PIB, 
R. Moldova este cel mai mare beneficiar 
al susținerii BEI, iar sectorul vitivinicol a 
fost inclus în premieră în lista domenii-
lor finanțate.

Sursa: www.publika.md
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Vinifi catorii moldoveni nu vor bani de la BEI: 
Cu așa credite scumpe 
nu vom putea dezvolta afaceri

Agricultorii merită să fi e răsplătiţi 
din plin pentru munca asiduă 
pe care o fac

Interviu cu 
Aurelia Bondari, 
Director Executiv 
al Federaţiei 
Naţionale 
a Agricultorilor 
din Moldova 
AGROinform



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     12.01.2011

Prețul cartofi lor este de 3 ori mai mic 
decât în anul precedent

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  -  -  - - - - 25,00 40,00 30,00 - - - 35,00 40,00 35,00
Cartofi 0,80 1,00 1,00 1,20 3,00 1,80 1,50 2,50 2,00 2,00 4,00 3,00 1,50 3,00 2,80
Castraveţi  -  -   - 32,00 32,00 32,00 17,00 25,00 20,00 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 25,00
Ceapă galbenă 3,00 3,50 3,00 2,70 3,00 2,70 2,00 2,50 2,30 3,00 4,00 3,50 3,00 3,50 3,00
Ciuperci Shampinion  -  -   - -   - 30,00 30,00 30,00 32,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Morcov 2,50 4,00 3,50 2,50 2,70 2,70 2,00 3,00 2,50 4,00 5,00 5,00 3,50 4,00 4,00
Ridiche neagră 5,00 6,00 5,00 3,00 4,00 4,00 1,50 1,50 1,50 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Roşii de seră  -  -  - 25,00 35,00 25,00 17,00 30,00 25,00 25,00 28,00 25,00 20,00 23,00 23,00
Sfeclă de masă 2,50 4,00 3,50 3,50 4,00 4,00 1,50 2,50 2,00 5,00 5,00 5,00 3,50 4,00 3,50
Usturoi 25,00 30,00 25,00 17,00 24,00 24,00 20,00 25,00 17,00 20,00 30,00 30,00 16,00 16,00 16,00
Varză 1,00 1,50 1,50 1,20 1,50 1,50 0,50 1,00 7,00 1,20 2,50 1,50 2,50 3,00 2,50
Varză broccoli  -  -  - - - - 35,00 35,00 35,00  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - - 20,00 20,00 20,00 - - -
Varză de pechin  -  -  - - - - 7,00 7,00 7,00 - - -  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 - - -
Vinete  -  -   - - - - 28,00 32,00 30,00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - - -   - 15,00 15,00 15,00  -  -  - 13,00 15,00 15,00
Lămâi  -  -   - 17,00 17,00 17,00 14,00 14,00 14,00 - - - 15,00 15,00 15,00
Mandarine  -  -  - 16,00 16,00 16,00 15,00 17,00 16,00 - - - 16,00 16,00 16,00
Mere 5,00 8,00 6,00 5,00 7,00 6,00 6,00 6,50 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 6,00 6,00
Mere Golden 10,00 12,00 10,00 6,00 7,00 7,00 7,00 10,00 8,00 6,00 10,00 7,00 7,00 8,00 8,00
Mere Idared  -  -  - 5,00 6,00 6,00 6,50 8,00 7,00 5,00 8,00 6,00 7,00 7,00 7,00
Mere Rihard  -  -  - - - -  -  -  - 6,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00
Miez de nucă 35,00 50,00 45,00 - - -  -  -   - - - -
Pere  -  -   - - - - 15,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Portocale  -  -  - 16,00 16,00 16,00 16,00 18,00 17,00 - - - 18,00 18,00 18,00
Prune uscate  -  -   - - - - 30,00 35,00 30,00 25,00 30,00 28,00  -  -  - 
Struguri albi de masă 15,00 18,00 16,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00
Struguri de masă Moldova 10,00 14,00 12,00 7,00 8,00 7,00 6,00 7,00 6,00 8,00 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00
Struguri roşii de masă  -  -  - 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 - - -  -  -  - 

La piața agricolă din Chișinău (str. Albișoara) 
oferta de cartofi  este foarte mare, cea mai mare parte 
a producției fi ind expusă spre comercializare de micii 
producători. 

La moment, prețul frecvent al cartofi lor este de 
1.70 lei/kg, față de 6.70 lei/kg cât costau în perioada 
similară a anului precedent. 

În sezonul precedent, în Moldova au fost produse 
circa 250 mii tone de cartofi , față de 350 mii tone, cât 
au fost produse în sezonul curent. 

Situația este asemănătoare și pe piețele regionale, 
prețul cartofi lor înregistrând valori foarte mici, în Po-
lonia (Bronishe) cartofi i costa 1.05 lei/kg, în Ucraina 
circa 1.5 lei/kg și în Rusia (Moscova) aproximativ 2,5 
lei/kg. 

În viitorul apropiat, premise pentru o eventuala 
schimbare semnifi cativa a prețului nu sunt. Operato-
rii de pe piață sustin ca mai dispun de rezerve sufi ci-
ente de cartofi  pentru a indestula piata cu productie 
autohtona. E posibil, ca odata cu aparitia productiei 
de import, preturile vor creste treptat.

Cel mai mare producător de 
produse din lapte din Republi-
ca Moldova, compania JLC a 
majorat costul produselor sale.

Astfel, prețul unui litru de 
lapte a crescut în medie cu 20 
de bani în dependență de gră-
sime. Un litru de lapte cu gră-

simea de 3,5% a ajuns să coste 
la magazinul specializat 8,60, 
față de prețul vechi de 8,40 lei. 
Smântana s-a scumpit și ea cu 
20-25 de bani pentru cutie, che-
fi rul cu 10 bani, în timp ce pre-
țul untului a rămas neschimbat.
În medie scumpirea este de 

aproape două procente.
Motivele acestei majorării 

este defi citul de materie primă, 
rezultat al secetei prelungite.

Ultima majorare de preț a 
lactatelor a avut loc la începutul 
lunii octombrie, când lactatele 
s-a scumpit cu circa cinci la sută.

Prețurile de consum din RM 
s-au majorat anul trecut cu 7,8 
la sută, ca urmare a scumpirii 
alimentelor cu 7,4%, a mărfu-
rilor nealimentare cu 5,2% și 
a tarifelor la servicii cu 11,6 la 
sută, informează Biroul Națio-
nal de Statistică (BNS).

Astfel, moldovenii au supor-
tat cele mai mari scumpiri la 
tarifele la gazele naturale prin 
rețea, care au crescut cu apro-
ximativ 40%, și la încălzirea 
centralizată, care s-a scumpit 
cu 42,7%. 

Din produsele alimentare, 
prețul ouălor au crescut sem-
nificativ – cu circa 32%, dar 
și cel și al zahărului și al fruc-
telor, prețul lor fiind majorat 

cu 26% și, respectiv, cu 14%. 
Vestea bună este că zahărul a 
fost mai ieftin cu 2,7% în luna 
decembrie a anului trecut, po-
trivit BNS.

Din mărfurile nealimenta-
re, materialele de construcții și 
combustibilii au înregistrat cele 
mai mari creșteri de preț - cu 
15% și, respectiv, cu 11%. Tot-
odată, în ultima lună a anului 
trecut au scăzut prețurile la ser-
viciile de transport aerian - cu 
5,2% și la cel de transport fero-
viar – cu 0,5%. 

În 2011, rata infl ației în R. 
Moldova a fost 7,8%, în timp ce 
ministerul Economiei progno-
za, anterior, o rată a infl ației de 
circa 9,7% pentru anul trecut. 

Prețurile de consum 
au crescut, în 2011, cu 7,8%

Produsele lactate s-au scumpit
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Pământul 
mai întâi cere 
şi-apoi dă 

A început un nou an. Un 
an ce se anunță efervescent 
politic, nu prea roz econo-
mic și mai cu seamă agricol. 
Politicienii se înverșunează 
în a cuceri fotolii comode, 
se ceartă și se luptă pentru 
funcții, neînțelegând pro-
babil că toate aceste lucruri 
pământești sunt efemere, că 
viața pe pământ ne este dată 
probabil pentru altceva, și că 
ea – viața, e atât de scurtă…

Demnitarii se ceartă, în 
timp ce agricultorii mun-
cesc din greu și calculează 
fi ecare bănuț pe care trebuie 
să-l investească în pământ. 
Țăranii demult nu mai mi-
zează pe ajutorul statului, se 
bazează pe propriile forțe și 
pe dărnicia pământului.

Făcând abstracție de legi, 
politici, negocieri pământul 
e cel care ne hrănește și are 
nevoie de o atitudine cores-
punzătoare din partea noas-
tră. Nu de alta, dar pămân-
tul mai întâi cere și-apoi dă. 
Și nu cere mult pentru cât 
dă. Iubiți pământul, nu-l 
hrăniți excesiv cu chimica-
le, oferiți-i posibilitatea de a 
respira, nu-l distrugeți. Noi, 
moldovenii altă bogăție mai 
mare decât pământul nu 
avem, iar dacă o pierdem și 
pe asta…

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI
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Centrul Analitic Independent 
“Expert-Grup” consideră că Pro-
gramul de dezvoltare a infrastruc-
turii de piață pentru produsele 
agroalimentare, care prevede cre-
area SA “Centrul Agroalimentar 
Chișinău” și a piețelor regionale 
angro, nu va contribui la salvarea 
agriculturii moldovenești.

Centrul a efectuat o analiză a 
acestui program și a stabilit că “ini-
țiativa în cauză prea mult din pro-
iectele grandomane din vremurile 
socialiste și pare inoportună pen-
tru agricultură”. 

“În pofi da identifi cării corecte 
a barierelor care împiedică valori-
fi carea potențialului agroalimentar 
al țării, soluțiile propuse în cadrul 
Programului ne par eronate. Prin 
acest program se încearcă să se 
intervină public într-un domeniu 
în care, după cum arată practica 
internațională, actorii privați se 
descurcă mult mai efi cient. În con-
textul în care politica în ultimii doi 
ani a fost de reducere a prezenței 
directe a statului în economie și de 
eliberare a resurselor economice 
pentru manifestarea inițiativei pri-
vate, se propune crearea unei noi 
SA cu capital de stat, în loc să se în-
curajează asumarea acestei inițiati-
ve direct de către sectorul privat”, 
se spune în analiza “Expert-Grup”.

Experții mai consideră că de-
oarece societatea pe acțiuni ur-
mează a fi  creată de Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimen-
tare (MAIA), care este și principala 
autoritate de politici în domeniu, 
această decizie riscă să genereze un 
acut confl ict de interese. Totodată, 
aceasta este contrar și Strategiei de 
reformă a administrației publice 
care promovează separarea funcți-
ilor de politici în raport cu cele de 
prestare de servicii.

Ei susțin că obiectivele asumate 
de Program sînt extrem de ambi-
țioase și realizarea acestora poate 
avea consecințe grave pentru com-
petiția pe piață. 

“Acest hipermarket de produ-
se agroalimentare cu capacitatea 
de 180 mii tone anual (25% din 
producția națională) nu are cum 
să ducă la “consolidarea lanțului 

Va salva piața angro 
agricultura moldovenească?

valoric pentru produsele cu valoa-
re adăugată înaltă”, la “creșterea 
veniturilor fermierilor prin faci-
litarea accesului primar la piața 
internă și cea externă și reducerea 
dependenței de intermediari” și la 
“consolidarea relațiilor directe din-
tre producători și consumatori”. 
Un asemenea centru comercial de 
fapt va genera distorsiuni grave de 
piață și va agrava și mai mult pro-
blema veniturilor mici obținute de 
fermieri”, spun experții precizînd 
că și costurile Programului sunt ex-
trem de mari - 630 mil. lei pentru 
construcția Centrului Agroalimen-
tar și 260 mil. lei pentru piețele 
agricole regionale.

Potrivit experților, din cauza 
defi ciențelor conceptuale, Progra-
mul riscă să repete soarta altor 
inițiative similare care nu au adus 
efectul scontat cum ar fi :

Piața agricolă din stra-
da Tiraspol 5, mun. Chișinău 

(Piața UNO, nu departe de 
Gara Feroviară). Piața respec-
tivă a fost deschisă cu mult fast 
în anul 2003 de către conducerea 
țării. Lansată ca centru pentru des-
facerea producției agricole direct 
de către producători, clădirea de 
trei etaje a ajuns în prezent să fi e 
ocupată de o bancă, două localuri 
de alimentare publică și alte câteva 
companii, specializarea cărora este 
departe de agricultură.

Strategia de susținere a 
dezvoltării comerțului interior 
din Republica Moldova pentru 
anii 2007-2009. Strategia pro-
punea elaborarea unui proiect de 
program-pilot privind dezvoltarea 
lanțului de supermarketuri în Repu-
blica Moldova. Acest program pre-
vedea construcția pe întreg teritoriul 
țării, în special în zona rurală, a unui 
lanț de supermarketuri moderne de 
tip european pentru comercializarea 
produselor de importanță socială. 

Nici un supermarket până la urmă 
nu a mai ajuns să fi e construit în ca-
drul acestei strategii.

În 2010 Guvernul a aprobat 
Programul de dezvoltare a infras-
tructurii de piață pentru produ-
sele agroalimentare și a acceptat 
propunerea MAIA de creare a SA 
“Centrul Agroalimentar Chișinău” 
și a piețelor angro regionale. “Cen-
trul Agroalimentar Chișinău” ar 
urma să conțină centre alimentare 
staționare dotate cu camere frigo-
rifi ce, spații de comerț acoperite 
și neacoperite, centre de vînzare 
cu amănuntul în cantități medii și 
mici, spații frigorifi ce pentru de-
pozitarea și păstrarea produselor, 
echipament de sortare și ambalare, 
centre logistice și centre de ma-
nagement, laboratoare de control 
ale calității, săli de expoziții și ofi -
cii, edifi cii social-culturale; ghișeu 
unic pentru perfectarea documen-
telor de import/export.

Din cauza condițiilor meteo specifi ce, viticul-
torii nu trebuie să se grăbească să curețe vița de 
vie, a relatat șeful secției viticultură din cadrul 
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Valeriu Cebotari.

„În Moldova vara și toamna anului 2011 au 
fost secetoase, de aceea vița de vie a intrat în iarnă 
nepregătită. Plantele rezistă până la 17 grade frig. 
Deși la moment temperatura este cu mult mai ri-
dicată, luna februarie ne-ar putea aduce surprize 
sub formă de geruri și zăpadă”, a spus specialistul.

Potrivit lui, „perioada optimă pentru curățarea 
viței de vie este sfârșitul lui februarie - martie, dar 

pe unele suprafețe mari această procedură începe 
mai devreme”.

Ministerul recomandă viticultorilor să micșo-
reze lungimea tăieturii, iar greutatea să se afl e pe 
tufe, în funcție de soiul de viță de vie.

„În fi ecare an desfășurăm seminare despre 
curățarea viței de vie, la care vorbim despre spe-
cifi cul fi ecărui an și fi ecărui soi de vie”, a remarcat 
specialistul.

Curățarea viței de vie este necesară pentru 
creșterea productivității și a calității strugurilor. 
În Moldova suprafețele cu viță de vie constituie 
peste 100 mii ha.

 Ministerul Agriculturii recomandă viticultorilor 
să nu se grăbească să curețe vița de vie 
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AFACERI DE SUCCES

Vasile Moraru vinde statului energie 
electrică cu 1,73 lei kilowattul

 „Nu există domeniu de activi-
tate care să nu aibă nevoie de ener-
gie”, susține Vasile Moraru, auto-
rul primei instalații de producere a 
biogazului din Moldova.

Vasile Moraru este originar din 
satul Brânzenii Noi, raionul Tele-
nești. Și-a făcut studiile la Faculta-
tea de Electrofi zică de la UTM, spe-
cialitatea automatică și telemeca-
nică, pe care a absolvit-o în 1975. E 
stabilit la Colonița din 1977, unde a 
activat pe parcursul mai multor ani 
în calitate de inginer-electrician. 

După destrămarea colhozuri-
lor, a arendat terenuri agricole pe 
care le-a lucrat până în anul 2005, 
când le-a cedat în favoarea instala-
ției de producere a biogazului.

Pentru construcția instalației 
inginerul s-a informat din surse 
de pe internet și a urmat exemplul 
unor țări din Occident. După multă 
muncă și efort bărbatul a dus la bun 
sfârșit construcția unei instalații de 
producere a biogazului pe baza de-
șeurilor organice. Este mândru de 
realizarea sa, mai ales acum, când 
a început să vândă statului energie 
electrică cu 1,73 lei kilowattul. 

Domnul Vasile spune că ideea 
afacerii cu biogaz i-a venit prin anii 
1999-2000, atunci când a afl at de 
lansarea de către olandezi a unui 
proiect-pilot în RM, specializat în 
producerea biogazului pe baza de-
șeurilor animaliere. 

„Olandezii au venit cu asistența 
tehnică și cu propunerea tehnolo-
giei. Partea noastră a fost construc-
ția. Inițial, statul mi-a spus că mă 
va susține și eu voi avea grijă nu-
mai de adus baliga”, povestește râ-
zând Vasile Moraru. Până la urmă, 
toate ministerele i-au spus că nu-l 
pot ajuta cu nimic. A început să ca-
ute singur căi pentru a realiza pro-
iectul de care era preocupat zi de zi. 

„Mereu am fost interesat, dar 
și copiii m-au încurajat. Nu pot sta 
fără ocupație. Așa îmi este fi rea, 
dar viața dictează alte legi. Desigur, 
cu atâtea obstacole la un moment 
dat am vrut să renunț”, își aminteș-
te Moraru.

După o vizită în Olanda și încu-
rajările pe care le-a primit de la ce-
tățenii acestei țări a decis  să pună 
afacerea pe roate. „Afacerea are vi-
itor ca orice instalație de producere 
a energiei”, spuneau în mod repe-

Producția de biogaz din Europa înregistrează o creștere puter-
nică. Conform ultimelor cifre disponibile, ea a atins 8,3 milioa-
ne de tone, echivalent petrol în 2009, respectiv o creștere de 4,3% 
față de 2008. Această creștere se datorează în principal sectoru-
lui de procesare a metanului din porumb, care a luat amploare în 
Germania începând cu 2004. Germania este, efectiv, lider în acest 
sector, reprezentând 51% din producția europeană de biogaz, fi -
ind urmată la distanță de alte țări europene, ca Italia, Cehia sau 
Austria.

tat specialiștii din țara lalelelor. 
Pentru a construi instalația a 

accesat credite. „Când mă gândesc 
prin ce-am trecut!...”, exclamă fer-
mierul, în timp ce își ține mâna 
streașină și se uită la construcția 
montată de culoare albastră, care 
pe moment produce energie elec-
trică și termică. „Tehnologia este a 
olandezilor, iar producătorii utila-
jului sunt din diferite state – Ger-
mania, Italia, Belgia. Sunt bucuros 
că ne mișcăm, chiar dacă înaintăm 
încet. De două luni, vând la stat 
energie electrică cu 1,73 lei pentru 
un kw”, ne informează omul de afa-
ceri.

Proiect potrivit 
pentru un stat agrar

Moraru este de părerea că 
„pentru o întreprindere agrico-
lă, fermă, gospodărie țărănească, 
proiectul este unul de aur, pentru 
că noi suntem o țară agrară. Unde 

sunt terenuri agricole, acolo trebu-
ie să existe și o fermă, iar instalația 
să fi e amplasată în mijloc”.

În prezent, problema cea mai 
arzătoare este materia primă, care 
poate fi  deșeuri organice, dejecții, 
gunoi de grajd, ape reziduale din 
industria alimentară și din zooteh-
nie, cu ajutorul cărora instalația 
de producere a biogazului ar putea 
funcționa în regim non-stop, pro-
ducând energie, acoperind astfel 
investițiile făcute și achitând credi-
tele băncii.

Pentru funcționarea ei optimă, 
zilnic, sunt necesare circa 40 de 
tone de materie primă, constituită 
dintr-un amestec de 12 % substan-
țe uscate și 88 % apă. Arătându-ne 
părțile din care este alcătuit sis-
temul de producere a biogazului, 
Vasile Moraru spune că acesta se 
obține în cadrul unei biotehnologii, 
prin fermentarea diferitelor mate-
rii prime cu conținut de substanțe 
organice.

De la el mai aflăm că o instala-
ție de acest tip, considerată mică, 

produce 85 de kw pe oră, însă ar 
putea produce pe zi 2000 de kw. 
Așa cum funcționează în prezent 
instalația de producere a biogazu-
lui, Vasile Moraru vinde pe lună 
statului aproximativ 7 mii de kw 
de energie electrică, dar, dacă ar 
funcționa la întreaga capacita-
te, instalația ar putea produce și 
35-50 mii de kw în decursul unei 
luni. Stăruie asupra faptului că 
dispozitivul va ajunge la un ran-
dament optim când va funcționa 
24 de ore.

Lansând în 2004 producția bi-
ogazului, Vasile Moraru a deschis 
zece locuri de muncă.

„Am făcut investiții mari, cu 
credite și cu bani proprii, și dețin 
toate actele care confi rmă cheltuie-
lile. Acum, aștept ca reprezentanții 
ANRE să vină și să analizeze, să 
calculeze totul pentru a stabili un 
alt preț pentru energia electrică re-
generabilă”, ni s-a confesat el. 

Pe teritoriul instalației de pro-
ducere a biogazului de la Colonița 
vin oameni interesați de afacerea 

sa și Vasile Moraru le dă sfaturi și 
consultații, „pentru că asemenea 
afaceri au viitor”, subliniază cu 
mândrie vădită colonițeanul.

Ar vrea să aibă în gestiunea sa 
și pământurile deținute până la 
producerea biogazului și crede că 
va obține acordul ministrului agri-
culturii, Vasile Bumacov, căruia 
i-a spus că „o asemenea instalație 
va funcționa mai efi cient și va fi  un 
exemplu pentru agricultorii din re-
publică”, ne convinge bărbatul.

Spune că, dacă nu ar fi  avut din 
start susținerea statului, prin care 
acesta se obliga legal ca întreprin-
derile să cumpere energia regene-
rabilă produsă în republică, apoi 
cea importată, nu ar fi  dus la bun 
sfârșit ideea. 

Vasile Moraru consideră că cei 
care au surse fi nanciare și doresc 
să investească în Republica Moldo-
va nu vor da greș dacă vor investi 
în stațiile de producere a biogazu-
lui, pe care le consideră afaceri „de 
aur” pentru o republică agrară cum 
este Moldova.

Moldova intenționează să-și diversi-
fi ce sursele de import de energie și gaze 
naturale și să cumpere gaz natural azer în 
cadrul proiectelor internaționale de trans-
port de resurse energetice din bazinul Cas-
pic spre Europa – Nabucco și AGRI (Azer-
baijan-Georgia-Romania Interconnector). 
Despre aceasta a afi rmat prim-ministrul 
Vlad Filat, menționând că aceste aspecte 

vor fi  discutate în timpul vizitei sale ofi cia-
le la Baku, programată pentru 17-18 ianu-
arie curent.

Vlad Filat a spus că a discutat pe acest 
subiect în cadrul întrevederii cu președin-
tele azer Ilham Aliyev pe 30 septembrie 
2011 la Varșovia, la Summitul Parteneri-
atului Estic. Prim-ministrul și-a exprimat 
speranța că discuțiile ce urmează să aibă 

loc la Baku, în cadrul cărora se va concentra 
atenția pe diversifi carea surselor de energie 
pentru Republica Moldova, vor fi  încheiate 
acorduri importante de realizare a proiec-
telor comune în viitor.

În prezent, Republica Moldova cumpă-
ră 100% din gazele naturale din Rusia de la 
Gazprom, care deține pachetul de control al 
acțiunilor (50%) SA „Moldovagaz”.

Moldova intenționează să achiziționeze gaze naturale în cadrul proiectelor Nabucco și AGRI
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ACTUALITATE

Agenții economici din Moldova 
riscă să nu valorifi ce în întregime 
cotele UE la export fără de achita-
rea taxelor, acordate de Uniunea 
Europeană în cadrul Preferințelor 
Comerciale Autonome (ATP).

Ministerul Economiei și-a pu-
blicat raportul anual de activitate 
în care arată că cea mai proastă 
situație este în cazul livrărilor de 
orz. La începutul lunii decembrie 
numai 8,8 mii tone sau 29% au fost 
valorifi cate din cota de 35 mii tone. 
Ministerul Economiei a explicat 
situația prin faptul că „prețurile la 
orz pe piețele UE sunt foarte mici”.

În același timp, cota de 30 mii 
tone de porumb a fost valorifi cată 
de Moldova în întregime încă în pri-
ma jumătate a anului trecut. Cele 
mai mari cantități de porumb au 
fost expediate spre Grecia - 60,81%, 
Italia - 22,39%, Cipru - 9.91%, iar 
spre Bulgaria - 5%.

Cota preferențială de 40 mii 
tone de grâu a fost valorifi cată în 
valoare de 74,85%, potrivit datelor 
la 1 decembrie 2011. Principalul be-
nefi ciar a fost Italia (62,05%).

În primele 11 luni ale anului 
trecut, vinifi catorii moldoveni au 
reușit să exporte în UE 1,2 milioa-
ne decalitri de vin din cele 1,5 mi-

lioane decalitri puse la dispoziție. 
Cel mai mult vin a fost livrat către 
Polonia - 25%, Cehia - 23% și Ro-
mânia - 19%.

Anterior, la solicitarea Repu-
blicii Moldova, Parlamentul Euro-
pean a majorat cotele preferențiale 
de import la mai multe produse 
pentru anul 2012. Astfel, cotele 
pentru vin au fost majorate până 
la 1,8 milioane decalitri, iar în anii 
2013, 2014 și 2015 acestea vor fi  a 
câte 2,4 milioane decalitri anual. 
De asemenea, vor crește anual cu 5 
mii tone și cotele la grâul exportat 
în UE, la orz și porumb, astfel încât 
până în 2015 acestea să fi e de 65 

mii tone, 60 mii tone și, respectiv, 
55 mii tone.

Regimul de preferințe comerci-
ale autonome cu UE a fost acordat 
R. Moldova la 1 martie 2008 cu 
scopul de a susține dezvoltarea eco-
nomică a țării și de a atrage inves-
tiții străine. UE este gată să ofere 
cote pentru 13 produse distincte, R. 
Moldova are însă capacitatea de a 
valorifi ca numai cinci dintre cotele 
preferențiale pentru produse. Mai 
mult, avem probleme și la valorifi -
carea celor cinci cote. Spre exem-
plu, în ultimii doi ani nu putem 
valorifi ca cota la zahăr ca urmare 
a recoltei sărace de sfeclă de zahăr.

De la 1 ianuarie producătorii de ouă 
sunt obligați să le ștampileze. Pe fi ecare 
ou se va indica: țara de origine (MD), lo-
calitatea (Dondușeni), codul întreprinde-
rii și data producerii. De asemenea, va fi  
marcată și categoria. Cifra 1 înseamnă că 
pasărea este crescută la sol, cifra 2 indică 
că pasărea este crescută liber, iar 3 – în-
chisă, transmite Info-Prim Neo.

Guvernul a aprobat hotărârea încă în 
2010, însă implementarea ei a fost amâ-
nată pentru începutul anului 2012 din ca-
uză că nu toți producătorii aveau tehnolo-
giile necesare. Producătorii care nu se vor 
conforma deciziei vor fi  doar avertizați în 
primele săptămâni ale anului, după care 
și amendați.

Ministrul agriculturii și industriei ali-
mentare, Vasile Bumacov, a comunicat 
că verifi cările vor începe în a doua parte 
a lunii ianuarie. „Dacă pe piață vor fi  ouă 
care nu au ștampile, atunci Agenția Sani-
tară Veterinară va lua măsuri ”, a declarat 
Vasile Bumacov.

Ion Bâzgu, directorul „Avicola Mol-

dova”, a spus că sută la sută toate în-
treprinderile specializate în producția 
de ouă au echipamentul necesar. „Nor-
ma nu se discută, dar se îndeplinește”, 
a spus producătorul. Potrivit lui Ion 
Bâzgu, prețul la ouă nu se va ridica din 
cauza noii măsuri impuse.

Directorul fabricii de ouă din Târnova, 
raionul Dondușeni, Tudor Sârbu, a spus 
că pentru marcarea ouălor a cumpărat 
echipament la prețul de 250 de mii de 
euro. Acum este pus în situația să dis-

ponibilizeze câțiva angajați. 
„Din 20 de oameni care lucrau 
la întreprindere pe 10 trebuie 
să-i dau afară. Înainte oamenii 
sortau manual ouăle, dar acum 
avem acest echipament”, a 
spus producătorul. Potrivit lui 
Tudor Sârbu, întreprinderea 
va avea însă cheltuieli supli-
mentare pentru lumină, gaze 
și alte servicii.

Valabilitatea ouălor este de 
90 de zile și se păstrează la 4 °C.

Dacă în pre-
zent, utilizatorii 
de telefonie fi xă 
formează 5 sau 
6 cifre pentru 
a face un apel, 
atunci începând 
cu 1 aprilie, ei 
vor trebui să 
formeze 9 ci-
fre.  Agenția Na-
țională pentru 
Reglementare 
în Comunicații 
Electronice și Tehnologia 
Informației (ANRCETI) au 
adoptat pe 10 ianuarie o de-
cizie în acest sens, care pre-
vede trecerea de la forma-
tul vechi de tip “deschis” de 
apelare a numerelor la noul 
format de tip “închis”.

De exemplu, pentru ape-
larea unui număr cu desti-
nația Chișinău, orice utili-
zator de telefonie fi xă din 
Chișinăud sau alte locali-
tăți din republică, va forma  
„0+22+numărul de abonat 
din 6 cifre”. În cazul unui 
număr cu destinația unui 
raion, se va forma “0-cod ra-

 Moldova nu va valorifi ca 
în întregime cotele UE 

Vom apela telefonia fi xă 
prin formarea a 9 cifre  

ion-numărul de abonat din 
5 cifre”, indiferent din zona 
geografi că de unde este ini-
țiat apelul.

Abonații vor avea posi-
bilitatea de a utiliza tempo-
rar, în perioada 1 aprilie-30 
iunie 2012, atât formatul de 
tip “închis” (9 cifre), cât și 
formatul de tip deschis (5-6 
cifre) de apelare a numere-
lor.  În cele trei luni de tran-
ziție furnizorii de rețele și 
servicii de telefonie fi xă vor 
informa abonații săi prin 
intermediul „robotului tele-
fonic” despre schimbarea ce 
s-a produs.

Producătorii de ouă sunt obligați 
să le ștampileze
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Pentru informații suplimentare 
apelați Federația Națională 
a Agricultorilor din Moldova 
„AGROinform” și 
organizațiile regionale.

FNAM „AGROinform” 
Chișinău, Ștefan cel Mare 123 V, 
Tel: 373-22-23-77-30 
Fax: 373-22-23-78-30

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

Dezvoltarea afacerilor
 Elaborarea planurilor de afa-

ceri pentru investiții în teh-
nică, echipamente și utilaj de 
procesare a producției agroa-
limentare;

 Asistență la elaborarea pa-
chetului de documente pen-
tru accesarea fi nanțărilor;

 Asistență la efectuarea studi-
ilor de fezabilitate a investiți-
ilor și identifi care furnizori-
lor de echipamente;

 Organizarea vizitelor și misi-
unilor de afaceri.

Dezvoltarea cooperativelor 
de marketing
 Asistență la crearea și dezvoltarea cooperati-
velor de marketing;

 Asistență la crearea și dezvoltarea asociațiilor 
profesionale pe produs;

 Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperati-
velor de marketing.

Servicii de marketing
 Servicii de intermediere a producției 

agricole;
 Oferirea informației despre prețuri și 

piețe;
 Cereri și oferte de comercializare;
 Elaborarea studiilor și cercetărilor de 

piață pentru diferite produse pe diferite 
piețe;
 Elaborarea mărcilor comerciale și pro-

movarea lor.

CONFLICT

Producătorii dau vina pe 
Compania de asigurări Mol-
dasig care tărăgănează neîn-
temeiat transferul de mijloace 
fi nanciare către agricultori, in-
vocând diverse motive. 

Petru Maleru, director gene-
ral al Agenției de Intervenție și 
Plăți în Agricultură a informat 
asistența că întreaga sumă de 
11 mil. lei, rezervată achitărilor 
pentru riscurile de producție în 
agricultură în anul 2011 a fost 
transferată pe contul bancar al 
companiei nominalizate.

„Până în prezent, reprezen-
tanții acestei companii afi rmau 
că reținerea pentru plăți este 
din cauza noastră. Însă acum 
ei nu pot avea nici un fel de 
pretenții”, susține Maleru. Po-
trivit legislației, compania de 
asigurări „Moldasig” trebuia să 
stabilească în termen de 10 zile 
mărimea pagubelor asigurate și 
să înceapă achitarea compensa-
țiilor. Însă compania nu a făcut 
acest lucru, deși a promis să 
achite compensațiile până la 15 
decembrie, apoi până la 31 de-
cembrie.

Compensații trebuie să pri-
mească 47 producători de sfe-
clă, care în loc de 40 de tone 
de sfeclă de zahăr la hectar, au 
obținut în medie câte 17 tone. 
Aceștia susțin că nu știu cât 

trebuie să le achite „Moldasig”, 
pentru că specialistul vine, eva-
luează, dar nu le spune în baza 
cărei metode sunt calculate 
compensațiile. 

Nicolae Moraru, președin-
tele Asociației Producătorilor 
de sfeclă, spune că, de-a lungul 
anului trecut, au fost convo-
cate câteva ședințe la această 
temă, ultima având loc în de-
cembrie. „Moldasig”-ul trebuia 
să ne plătească 47 mil. lei, însă 
suma, încă neachitată, a fost 
diminuată mai mult de două 
ori. Cei de la companie aștep-
tau o confi rmare de la Comisia 
Națională pentru Piața Funcia-
ră, care, în sfârșit, a confi rmat 
necesitatea achitării de către 
„Moldasig” a despăgubirilor”, 
afi rmă Moraru.

Producătorii de sfeclă sus-
țin că bani în cauză sunt foar-
te importanți pentru ei, căci 
mulți dintre ei se afl ă într-o si-
tuație fi nanciară difi cilă - sunt 
amendați, conturile bancare 
sunt blocate, angajații lor nu 
primesc salariul deja de câteva 
luni, activitatea lor în perioada 
campaniei de semănare este 
pusă sub întrebare. 

„Vom recurge la toate me-
todele legale pentru ca agentul 
de asigurări să-și îndeplinească 
angajamentele - ne vom adresa 

Companiile de asigurări se despart greu de bani 
atunci când vine vorba de agricultură

Deși campania de recoltare a sfeclei de zahăr s-a în-
cheiat acum două luni, gospodăriile producătoare de 
sfeclă încă nu știu când și ce sumă de compensații vor 
primi pentru recolta asigurată în urma secetei. Despre 
aceasta a declarat în cadrul unei ședințe la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare președintele Asoci-
ației Producătorilor de Sfeclă de Zahăr, Nicolae Morari.

în Parlament și Guvern, în in-
stanțele de judecată și chiar vor 
protesta la ofi ciile „Moldasig””, 
spun indignați agricultorii. 

Viorel Guțu, vice-ministru 
al agriculturii a precizat în ca-
drul ședinței, că „Moldasig” nu 
are nici un temei pentru reține-
rea plăților și ar trebui, în regim 
de urgență să-și onoreze obliga-
țiunile contractuale. 

Serviciul de presă al minis-
terului anunța că reprezentan-
ții companiei de asigurări au 
ignorat invitația de participare 
la ședință ca ulterior să recu-
noască că cei din urmă nu au 
fost invitați. 

„Moldasig” nu este vinovat 
de reținerea plății compensa-
țiilor de asigurări pentru pro-

ducătorii agricoli și acționează 
strict în cadrul legii, a comuni-
cat directorul general al com-
paniei, Vitalie Bodea, care a 
comentat acuzațiile producăto-
rilor de sfeclă.

Potrivit lui, reprezentanții 
companiei nu au fost invitați la 
ședința de la Ministerul Agri-
culturii și Industriei Alimentare 
și nu li s-a oferit posibilitatea să 
explice reținerea plăților. Bo-
dea a anunțat că din luna iunie 
2011, când au intrat în vigoare 
contractele de asigurare, Bu-
getul de stat timp de două luni 
urma să transfere primele de 
asigurare în mărime de 11 mil. 
lei. Banii însă au venit cu o în-
târziere de patru luni, adică în 
luna decembrie, astfel primele 

au fost primite după ce a avut 
loc cazul de asigurare, fi ind în-
călcată legislația privind asigu-
rările. 

„Moldasig” s-a adresat Co-
misiei Naționale pentru Piața 
Financiară cu o sesizare, prin 
care cerea răspuns la întreba-
rea: trebuie sau nu să achite 
compania compensații pe cazul 
de asigurare dacă a fost încălca-
tă Legea privind activitatea de 
asigurare. „După ce am primit 
răspuns de la CNPF că achitări-
le trebuie sa fi e efectuate, „Mol-
dasig”  va începe procedura de 
eliberare a banilor”, a spus Bo-
dea

Acesta a accentuat că „Mol-
dasig” acționează în strictă 
conformitate cu legislația în 
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Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova 
   AGROinform oferă FINANŢAREFINANŢARE  FERMIERILORFERMIERILOR

Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform oferă fi nanţare 
fermierilor din linia de creditare AGROinform/
Microinvest pentru următoarele activităţi:
1. Dezvoltarea activităţilor de marketing; depozitarea/păs-

trarea producţiei; procesarea producţiei; sortarea/cali-
brarea/ambalarea producţiei şi etichetarea; marcarea 
producţiei agricole.

2. Dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă prin crearea 
capacităţilor de producere a producţiei agricole cu va-
loare adăugată şi anume:

a. Dezvoltarea legumiculturii şi altor activităţi bazate pe 
creştere în spaţii protejate (investiţii pentru crearea şi mo-
dernizarea serelor, solariilor şi tunelelor şi infrastructura 
de asigurare a lor);

b. Dezvoltarea sectorului de fructe (inclusiv struguri de masă) 
şi pomuşoarelor bazate pe tehnologii intensive şi super-
intensive (investiţii în mijloace fi xe capitale şi o parte mij-
loace circulante).

3. Dezvoltarea capacităţilor la producerea ciupercilor şi 
plantelor medicinale (investiţii în mijloace fi xe capitale 
şi o parte mijloace circulante).

4. Dezvoltarea sectorului zootehnic prin crearea capaci-
tăţilor de producere a producţiei animaliere cu valoare 
adăugată (inclusiv mini-ferme situate în extravilan).

CREDITAREA PENTRU FERMIERI VA INCLUDE URMĂTOARELE SUME:
1. Cooperative de marketing - credite în mărime de până la 50,000 EURO.
2. Antreprenori membri ai cooperativelor de întreprinzători - credite în mărime de până la 25,000 EURO.
3. Antreprenori - credite în mărime de până la 10,000 EURO (excepţii poate fi  suma de până la 20,000 EURO când 

afacerea are un impact economico-social avansat şi este preponderent orientat în dezvoltarea activităţilor de post-re-
coltare).

4. Clienţii ce vor contracta creditul poartă deplină răspundere pentru rambursare acestuia (astfel, ei trebuie să ofere 
gajul ori să-l contracteze din fondul de garantare).

CONDIŢIILE DE CREDITARE PENTRU ÎMPRUMUTURILE ACORDATE SUNT URMĂTOARELE:
• Cooperative de marketing - rata dobânzii 15% anual la care se adaugă comisioane: 1% pentru împrumuturile pe termen 

scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Antreprenori eligibili şi membri ai cooperativelor de marketing - rata dobânzii 17% anual la care se adaugă comisioa-

ne: 1% pentru împrumuturile pe termen scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Rata dobânzii este fl otantă.

PROCEDURA DE ACCESARE A FINANŢĂRILOR VA FI EFECTUATĂ 
PRIN INTERMEDIUL S.R.L. MICROINVEST ŞI ESTE URMĂTOAREA:

1. Potenţialii benefi ciari trebuie să se adreseze la organizaţiile Regionale AGROinform sau la ofi ciul naţional de coordonare.
2. Specialiştii AGROinform selectează clienţii şi îi asistă în perfectarea Planului de Afaceri.
3. Specialiştii AGROinform vor acorda asistenţă benefi ciarilor la conlucrarea cu ofi ţerii de creditare ai „Microinvest” S.R.L. pentru 

pregătirea documentelor necesare Dosarului de Creditare.
4. Creditele vor fi  aprobate şi eliberate într-o lună din momentul depunerii Dosarului la Comisia de Creditare.

Informaţii suplimentare pot fi  obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30 
sau la reţeaua AGROinform.

CONFLICT

vigoare, examinând minuțios 
fi ecare caz asigurat. Sursa ci-
tată a menționat că majorita-
tea producătorilor agricoli au 
adunat tot pachetul necesar de 
documente și își vor ridica pre-
judiciile. Pe de alta parte, sunt 
anumiți subiecți juridici, care 
au încercat să obțină benefi cii 
nemeritate. Astfel, după exper-
tiza efectuată de „Moldasig” s-a 
demonstrat că anumiți subiecți 
au încercat să majoreze costul 
prejudiciilor. La rândul lor, ex-
perții „Moldasig” au prevenit 
cazuri posibile de escrocherie. 
Directorul general al compani-
ei de asigurări, Vitalie Bodea, 
a accentuat că toate pierderile 
vor fi  plătite în conformitate cu 
legislația în vigoare și contrac-
tele de asigurare și și-a expri-
mat nedumerirea în privința 
gălăgiei care s-a ridicat în pri-
vința acestui subiect. 

Anul trecut, compania a 
achitat într-un caz similar com-
pensații în sumă de 6 mil. lei și 
aceste operațiuni au avut loc în 

luna martie. Totodată, potrivit 
lui Vitalie Bodea, nimeni nu a 
încercat să facă presiuni asupra 
procesului. 

În anul curent, suma con-
fi rmată pentru achitarea pre-
judiciilor a ajuns la 20 mil. lei, 
însa din cauza asiguratorilor 
încă nu au fost încheiate verifi -
cările și nu s-au dat aprecierile 
de rigoare la toate gospodăriile 
asigurate.

Nu știm cine are dreptate în 
această situație: „Moldasig” sau 
Ministerul Agriculturii. Cert 
este faptul că încrederea produ-
cătorilor în sistemul de asigu-
rări nu va crește în următoarea 
perioadă. Producătorii afi r-
mând că contractele cu com-
paniile de asigurări se încheie 
foarte ușor, dar în cazul calami-
tăților, încep problemele și „îți 
iese pe ochi” toată afacerea de 
asigurare, pentru că companii-
le de asigurări se despart foarte 
greu de bani.

Liliana BEREGOI

Viorel Guțu, vice-ministru al agriculturii 
a precizat în cadrul ședinței, că „Moldasig” 
nu are nici un temei pentru reținerea plă-
ților și ar trebui, în regim de urgență să-și 
onoreze obligațiunile contractuale. În 2011, Moldova a reușit 

să majoreze volumul produc-
ției brute agricole cu 4,8% față 
de anul precedent, în timp ce 
volumul exporturilor producți-
ei agricole a crescut cu 33,3%. 
Această declarație a fost făcută 
de către prim-ministrul Mol-
dovei, Vladimir Filat, în timpul 
prezentării rezultatelor activi-
tății Guvernului pentru anul 
trecut.

Acesta a subliniat că agri-
cultura rămâne un sector esen-
țial al economiei moldovenești, 
specifi când că în sectorul agrar 
activează 27,5% din populația 
țării. Potrivit premierului, po-
liticile agro-industriale desfă-
șurate au permis atingerea unei 
creșteri de 14,5%, comparativ 
cu anul 2009, a productivității 
la hectar în domeniul agricul-
turii.

Vladimir Filat a reamintit 
că, în 2011, Guvernul a alocat 
producătorilor agricoli subven-
ții în sumă de 400 milioane de 

lei, care au fost distribuite la 
peste o mie de benefi ciari. Ma-
joritatea fondurilor de subven-
ții - 36,4% au fost direcționate 
către achiziționarea tehnicii și 
utilajelor agricole, precum și a 
echipamentelor de irigare.

Filat a accentuat că princi-
palele obiective ale sectorului 
agro-industrial al Moldovei 

pentru 2012 vor fi  cele legate de 
asigurarea securității alimenta-
re, dezvoltarea sectorului viti-
vinicol, elaborarea și aplicarea 
tehnologiilor de conservare în 
sectorul agrar, reorganizarea 
sistemului de subvenții în agri-
cultură, cu scopul modernizării 
și concentrării proceselor de 
producție în domeniu.

Exporturile de produse agricole moldovenești 
au crescut cu o treime

Federația Rusă intenționează 
să simplifi ce procedura de im-
port al producției vinicole din 
Republica Moldova, a delarat șe-
ful Serviciului federal rus Rospo-
trebnadzor, Ghenadi Onișcenko, 
citat de www.vesti.md.

“Când am început schimbări-
le în acest domeniu, în Republica 
Moldova erau mai mult de 200 
de așa-numite companii vinivo-
le. Acum, au rămas aproximativ 
60 de companii. Dar acestea sunt 
într-adevăr, acele întreprinderi  
care dispun de plantații vitico-
le, de tehnologii de prelucrare 

și, cel mai important,- dispun 
de experți. De aceea, în prezent 
procesele cu Republica Moldo-
va sunt destul de active si noi în 
curând, probabil, vom declara că 
vom face pași concreți de libera-
lizare suplimentară a produselor 
vinicole moldovenești pe piața 
rusă “, - a spus șeful Rospotreb-
nadzor-ului. 

În martie 2006 Federația 
Rusă a instituit un embargo la 
importul de vinuri din Republi-
ca Moldova, motivând calitatea 
proastă a băuturilor alcoolice. 
Importurile au fost reluate în a 

doua jumătate a anului 2007, 
însă de atunci Serviciul federal 
rus Rospotrebnadzor periodic 
mai anunță despre rebutarea 
unor loturi cu băuturi alcoolice 
moldovenești.

Astfel, în 2010 Republica 
Moldova a exportat în Federa-
ția Rusă peste 308 milioane de 
litri de băuturi alcoolice. Dintre 
acestea, peste două milioane de 
litri de vin nu au ajuns în vân-
zare, iar jumătate din acest vo-
lum a fost reîntors în Moldova, 
arată datele Serviciul sanitar rus 
Rospotrebnadzor.

Rusia va simplifi ca procedura de import 
al vinurilor moldovenești
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Agricultorii merită să fi e răsplătiți din plin 

- Anul 2011 a trecut în is-
torie. Cum îl caracterizați?

- Pentru Moldova anul 2011 
poate fi  caracterizat ca unul ex-
presiv prin contradicții și anta-
gonisme. Deoarece pe de o par-
te indicatorii economici princi-
pali pe țară au tendință pozitivă  
și anume: creșterea exporturi-
lor, creșterea investiților inclu-
siv străine, creșterea producției 
agricole în toate categoriile de 
gospodării agricole ș.a. Pe de 
altă parte, creșterea continua a 
prețurilor de consum și a servi-
ciilor, a lăsat o amprenta foarte 
negativa asupra tuturor cetățe-
nilor. Adițional, incertitudinea 
politică cauzată de dezbateri in-
terminabile și acuzări reciproce 
între partidele de guvernare au 
provocat frustrări și au produs 
o imagine nefavorabilă pentru 
anul 2011. Totuși, avem și lecții 
învățate în anul 2011, în special 
în aspect politic. Astfel, am în-
sușit că trebuie să condiționăm 
partidele politice în alegeri ca 
mai apoi să fi m mai insistenți și 
consecvenți în cerințele noastre 
față de politicieni. Anul 2011 a 
fost un an difi cil și pentru Fede-
rația AGROinform. Ne afl ăm la 
fi nele unui ciclu de activitate și 
de maturizare organizațională, 
iar anul care a trecut, a fost unul 
de bilanț și de reevaluare a con-
cepției de activitate. Am trecut 
printr-o perioada de observări 
și analize profunde, tragere de 
concluzii, dar și acumulare de 
energie pentru o nouă lansare. 

- Care sunt cele mai re-

levante activități desfă-
șurate de AGROinform în 
anul trecut?

- Reprezentarea intereselor 
și oferirea asistenței producă-
torilor în accesarea subvențiilor 
au fost activități relevante în 
contextul anului. În procesul de 
infl uențare a politicilor și 
reprezentarea intereselor 
membrilor, am reușit, în anul 
precedent, să fi m mai activi și 
mai auziți. În acest scop, ne-am 
asociat cu alte organizații de 
fermieri: Federația Națională 
a Fermierilor din Moldova și 
Uniunea Asociațiilor Producă-
torilor Agricoli UniAgroProtect. 
Prin colaborarea cu aceste orga-
nizații, am reușit să atenționăm 
opinia publică referitor la situa-
ția creată în acea perioadă și in-
sufi ciența suportului din partea 
Guvernului pentru agricultură. 
Am organizat în comun 2 con-
ferințe de presă, am solicitat 
și organizat două întruniri cu 
prim ministrul Vlad Filat, în ca-
drul cărora nu doar am discutat 
problemele stringente din sec-
tor, dar am încercat să găsim în 
comun soluții. În 2011, am lan-
sat un șir de inițiative privind 
creșterea continuă și exagerată 
a prețurilor la combustibil, ver-
sus descreșterea comparativă a 
prețurilor la unele categorii de 
produse agricole. La acest capi-
tol, am discutat cu Agenția An-
timonopol, Autoritatea Națio-
nală de Reglementare în dome-
niul Energiei și reprezentanți ai 
Ministerului Economiei. 

Interviu cu Aurelia BONDARI, 
Director Executiv 
al Federației Naționale 
a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform

Cooperarea atât formală, 
cât și informală rămâne o acti-
vitate prioritară pentru AGRO-
inform, fi ind pilonul strategic 
în baza căruia noi oferim di-
verse servicii. Ne propunem să 
atragem și mai multă atenție 
asupra acestui subiect, cu sco-
pul obținerii suportului concret 
din partea actorilor vizați, în-
deosebi din partea Ministeru-
lui Agriculturii care în perma-
nența ne-a asigurat că susține 
orice formă asociativă sau de 
cooperare a fermierilor. La fi -
nele anului 2011, Federația a 
organizat o masă rotundă cu 
genericul „Cooperarea agricul-
torilor – o prioritate în agenda 
de dezvoltare a sectorului?” în 
cadrul căreia, au fost punctate 
problemele cooperativelor de 
întreprinzător, despre care se 
vorbește pe parcursul mai mul-
tor ani. Aceste constrângeri vi-
zează în special politica fi scală 
și de subvenționare, ce afectea-
ză negativ activitatea coopera-

tivelor și motivarea fermierilor 
de a se coopera. Sperăm, că 
2012 va fi  anul în care Ministe-
rul Agriculturii și alți factori de 
decizie se vor implica mai activ 
în susținerea cooperării produ-
cătorilor agricoli, prin crearea 
unui cadru de politici mai fa-
vorabil, prin direcționarea în 
acest domeniu a programelor 
de asistență, dar și prin alte 
măsuri. Considerăm că coope-
rarea poate oferi producătorilor 
moldoveni posibilitatea de a se 
conforma standardelor europe-
ne, de ași efi cientiza tehnologii-
le post recoltare, de a accesa noi 
piețe și spori profi turile, pentru 
viitor. 

În 2011, am continuat acti-
vitățile în domeniul market-
ingului agricol înregistrând 
performanțe în dezvoltarea Sis-
temului Informațional de Mar-
keting AgraVista și asistența 
tranzacțiilor comerciale pentru 
membrii federației. Mai mult ca 
atât, am reușit să câștigăm pro-

iectul „Facilitarea comerțului 
cu produse agro-alimentare în 
bazinul Mării Negre” fi nan-
țat din fondurile Uniunii Eu-
ropene în cadrul Programului 
Operațional Comun “BLACK 
SEA 2007-2013”. Proiectul va fi  
implementat în parteneriat cu 
Fundația pentru Promovarea 
Întreprinderilor Private, Mici 
și Mijlocii din Romania, jude-
țul Galați și Fondul Regional 
de susținere a antreprenorilor 
din Ucraina, Odessa. Proiectul 
prevede integrarea sistemului 
nostru informațional AgraVista 
într-un sistem regional infor-
mațional, care va fi  accesibil 
pentru toți actorii din sectorul 
agro-business din Moldova și 
țările vecine, deoarece toată 
informația va fi  disponibilă în 
trei limbi – romană, engleză și 
rusă. Aceasta va permite spori-
rea vânzărilor fermierilor și ac-
cesarea piețelor noi.

Colaborarea cu partene-
rii noștri internaționali cum ar 
fi  Centrul Cooperativelor Sue-
deze prin participarea la confe-
rințele anuale pentru regiunea 
Eurasia, ne oferă oportunitatea 
să ne prezentăm și promovăm 
țara și organizația. Fiind parte 
a unui program regional imple-
mentat de partenerii suedezi, 
AGROinform a avut câteva în-
truniri de colaborare și schimb 
de experiență cu organizații din 
alte țări. La fi nele anului noi am 
organizat un schimb de experi-
ență pentru partenerii incluși 
în acest program: Bosnia și 
Herțegovina, Albania, Cosovo, 
Moldova și Ucraina. În cadrul 
vizitei, participanții au făcut 
cunoștință cu Cercurile de Stu-
diu create și asistate de AGRO-
inform, care reprezintă o me-
todă de învățare pentru adulți, 
preluată din Suedia și aplicată 
în premieră de noi, în Moldova, 
începând cu 2004. 

- Cât de utile sunt activi-
tățile desfășurate de Fede-
rație pentru membri?

- Reieșind din atelierele de 
evaluare, desfășurate cu pro-
ducătorii - benefi ciari, foarte 
apreciate au fost în anul curent 
seminarele. Cât n-ar părea de 
bizar, această activitate cunos-
cută până la banalitate, pe care 
o consideram epuizată pentru o 
perioadă, s-a dovedit a fi  în con-
tinuu solicitată și utilă produ-
cătorilor. S-a confi rmat că ne-
cesitatea vine din dorința de a 
căpăta cunoștințe actualizate și  
aplicabile în practică. Semina-
rele despre care vorbesc au fost 
organizate la diverse subiecte 
tehnologice, inclusiv și tehnolo-
gii post-recoltare, cu experți de 
înaltă califi care, iar informația 
prezentată a inclus noutățile de 
ultimă oră. Membrii Consiliului 
de Administrare al Federației 
consideră că acest tip de activi-
tăți au făcut AGROinform-ul și 
mai vizibil în teren. 
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pentru munca asiduă pe care o fac
În cadrul activităților tra-

diționale: cercuri de studiu, 
schimburi de experiență, des-
fășurate pe parcursul anului 
2011, am observat 2 categorii de 
benefi ciari mai dinamice. Vor-
besc aici despre femei și tineri. 
Femeile sunt o categorie de be-
nefi ciari foarte active la nivel 
de comunitate, care în afară de 
cunoștințe și experiență pe care 
doresc să le obțină în aspectul 
profesionist în care ele își orga-
nizează afacerile, doresc să se 
implice în soluționarea proble-
melor comunitare. Prin inter-
mediul cercurilor de studiu ele 
au ocazia de a se manifesta în 
calitate de lideri la nivel de co-
munitate și își asumă un rol im-
portant în soluționarea proble-
melor sociale în comunitățile în 
care locuiesc. Mai mult, anume 
la solicitarea și cu suportul fe-
meilor membri a cercurilor de 
studiu AGROinform a organizat 
Forumul Femeilor Lider - o ac-
tivitate de succes a anului 2011 
și care va avea continuitate. La 
acest eveniment unde au fost 
prezenți oaspeți de rang înalt, 
atât naționali, cât și internați-
onali s-au luat în dezbateri mai 
multe aspecte economice și so-
ciale cu referință la rolul feme-
ilor în dezvoltarea spațiului ru-
ral. O altă categorie de fermieri 
cu care am lucrat, în anul 2011, 
sunt tinerii. Ei se evidențiază 
prin inițiativa diferită, idei ino-
vative, prin care ne provoacă și 
pe noi să implicăm cunoștințe 
de alt nivel, să începem împre-
ună cu ei testarea unor tehnolo-
gii noi, să conlucrăm mai activ 
cu instituțiile științifi ce. Pentru 
viitor, intenționăm să dezvol-
tăm un cadru special de studiu 
pentru tinerii fermieri, care vor 
avea la bază metode și subiecte 
mai particulare. 

- La ce etapă de dezvol-
tare este rețeaua AGROin-
form?

- Rețeaua AGROinform a 
trecut prin diferite etape de dez-
voltare. Inițial, am început cu 
un număr mai mic de organiza-
ții și ne-am concentrat efortu-
rile la dezvoltarea capacităților 
corespunzătoare necesităților 
și solicitărilor producătorilor 
agricoli. Ulterior, rețeaua a fost 
extinsă până la 34 de organiza-
ții, ca să urmeze mai apoi se-
lectarea acelor organizații care 
tind spre performanță, au vizi-
une și perspectivă foarte clară, 
au atașament și angajament 
față de lucrul pe care îl fac și 
dau dovadă de perseverență. La 
moment, Federația AGROin-
form include 15 organizații re-
gionale. Pot afi rma că sunt cele 
mai puternice organizații care 
au rămas în rețeaua AGROin-
form, fi indcă sunt durabile, atât 
din punct de vedere social, cât 
și fi nanciar, fi indcă au un fond 
de rezervă acumulat, au capa-
cități de a presta servicii plătite 

fermierilor, se bucură de apre-
ciere și recunoștință din par-
tea membrilor. Desigur că nu 
suntem satisfăcuți complet de 
situația pe care o avem în rețea 
și am dori să avem mai multe 
organizații membre puternice. 
Cred că acesta va fi  un punct 
de reper pentru strategia de vi-
itor care va fi  elaborată în anul 
curent. Câteva lucruri au fost 
punctate deja de membrii Con-
siliului de Administrare, în ca-
drul ultimei ședințe, care la fel 
doresc ca rețeaua AGROinform 
să se dezvolte în continuare atât 
numeric cât și profesional. 

- Cât de mult au reușit 
să avanseze fermierii în 
ultimii ani?

- Din punctul meu de vede-
re, în ultima perioadă lucrurile 
s-au schimbat semnifi cativ în 
direcție pozitivă. Atunci când, 
în fi ecare an, facem o analiză a 
evoluției și tendințelor din agri-
cultură, suntem mai sceptici, 
privind realizările înregistrate, 
deoarece perioada de analiză 
este prea mică. În cazul în care 
comparăm agricultura de azi și 
cea de acum 5 ani observăm că 

situația s-a schimbat substan-
țial. Spre regret aceste obser-
vații nu sunt în egală măsură 
identice pentru toate sectoarele 
agricole. Cel mai remarcabil în 
acest sens ar fi  sectorul pomi-
col, care devine competitiv cu 
sectoarele similare din țările 
Comunității Europene

În prezent, agricultura Mol-
dovei demonstrează o determi-
nare pronunțată de implemen-
tare a standardelor agricultu-
rii europene, fi ind lansată pe 
conceptul industriei agricole. 
Aceasta se datorează faptului 
că în ultimii ani agricultura 
moldovenească merge stabil pe 

calea modernizării și investi-
țiilor masive în capitalul fi x. Și 
aceasta este unica cale corectă 
pe care producătorii agricoli ur-
mează să o respecte dacă doresc 
să obțină efi ciență, rezultate și 
profi t. 

Totuși, este important ca 
în goana după profi turi să păs-
trăm principiile eticii și mora-
lității, în ceea ce privește atitu-
dinea față de resursele naturale 
în special sol și apă, să respec-
tăm practicile agricole priete-
noase mediului. În anul 2011 
AGROinform a lansat un șir de 
activități în scopul promovării 
agriculturii durabile, însă pro-
babil au fost prea puține pentru 
a schimba 

atitudinea producătorilor. 
 - Care sunt planurile de 

viitor ale Federației?
- Dorim să mergem înainte 

prin schimbări și cu ambiția de 

desăvârșire, să fi m autocritici și 
să vedem foarte clar care sunt 
punctele tari și valorile orga-
nizației ce trebuie menținute, 
să avem curaj să recunoaștem 
punctele slabe și să luăm mă-
suri pentru a le înlătura. În 

anul 2012 vom lucra la elabo-
rarea unei noi strategii de ac-
tivitate pentru viitor. Această 
strategie va implica toate ni-
velele din cadrul organizației 
începând cu fermierii-membri 
de la nivel comunitar, consili-
ile de administrare, angajații 
de la nivel regional și național. 
În rezultat, vom stabili pentru 
perioada următoare o strategie 
pe termen mediu, ce va include 
abordări și metode noi. Aceste 
abordări noi trebuie neapărat 
să ia în considerare și tendințe-
le de dezvoltare ale agriculturii 
atât în întregime pe țară, cât și 
specifi ce la nivel de fi ecare ra-

ion. Numai atunci când vom fi  
vizionari, capabili să  presimțim 
direcțiile în care merge agricul-
tura în dinamica ei, vom putea 
planifi ca strategii adecvate care 
să susțină anumite schimbări și 
provocări în viitor.

- Ce le doriți membrilor 
la început de an?

- În fi ecare an pe 31 Decem-
brie dorim ca anul viitor să fi e 
unul mai bun. Le doresc agricul-
torilor noștri din toată inima ca 
această aspirație să devină una 
adevărată pentru ei. Le-ași mai 
dori credință în forțele proprii, 
optimism și capacitatea de a se 
bucura de viață. Aș dori că natu-
ra să fi e de partea lor și să avem 
un an climateric favorabil agri-
culturii. Doresc ca agricultorii 
noștri să aibă o viață mai bună, 
iar pentru munca grea pe care o 
fac să fi e răsplătiți din plin. 

Liliana BEREGOI

9nr. 1 (108) 20 ianuarie 2012 



PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

- Dle Bumacov, cum apre-
ciați anul trecut din punct de 
vedere al agriculturii?

- În anul trecut am obținut 
rezultate bune la recolta de grâu 
și de orz – 833 mii tone, dintre 
care 40% este grâu alimentar. 
Recolta de floarea-soarelui con-
stituie 461,2 mii tone față de 382 
mii tone în 2010. Sperăm că o 
bună parte din această recoltă va 
fi prelucrată, deoarece uleiul de 
floarea-soarelui deține o pondere 
semnificativă în export – circa 50 
mil. dolari. Recolta de porumb a 
constituit circa 1,1 mil. tone, iar 
recolta de struguri – aproape 500 
mii tone, fiind de o bună calitate. 
În schimb am avut probleme cu 
sfecla de zahăr. Am preconizat că 
productivitatea va constitui circa 
40 tone/ha, însă aceasta a fost 

Republica Moldova a ex-
portat în 11 luni ale anului 2011 
produse alimentare în sumă de 
389,9 milioane dolari, în timp 
ce importurile s-au cifrat la 445 
milioane dolari, potrivit datelor 
Biroului Național de Statistică.

Cel mai mult Republica 
Moldova a exportat fructe și 
legume în sumă de 239,6 mi-
lioane de dolari SUA, cereale 
și preparate pe bază de cereale 
80,8 milioane dolari și carne și 
preparate din carne în valoare 
de 19,3 mil. dolari. 

Pe de altă, parte țara noas-
tră a importat fructe și legume 
în valoare de 116,7 mil. dolari, 

cereale și preparate pe bază de 
cereale 69,5 mil. dolari și pro-
duse și preparate alimentare în 
sumă de 65,3 mil dolari. 

„Decalajul dintre exportul și 
importul produselor alimenta-
re se explică prin cererea mare 
a produselor de import pe piața 
moldovenească care au prețul 
mai mic față de cele de produc-
ție autohtonă. În general agri-
cultura din Republica Moldova 
nu are o evoluție stabilă fi ind 
infl uențată de condițiile clima-
terice și de resursele fi nancia-
re de care dispun agricultorii”, 
explică expertul economic, Ale-
xandru Fala.

Ministerul Agriculturii și In-
dustriei Alimentare /MAIA/ a 
dezbătut cu reprezentanții aso-
ciațiilor din domeniul agricul-
turii proiectul Regulamentului 
de Subvenționare a Agriculturii 
pentru anul 2012.

Conform documentului pre-
zentat de Agenția de Interven-
ție și Plăți în Agricultură, anul 
de subvenționare va începe din 
noiembrie trecut, astfel, pentru 
achitări fi ind pasibile în anul cu-
rent toate contractele încheiate 
de către agenții economici cu 

Agenția, începînd cu 1 noiem-
brie 2011.

Statul a decis să nu mai sub-
venționeze procurarea fertili-
zanților și irigarea în agricultu-
ră. Compartimentele respective 
au fost înlăturate din Regula-
mentul de Subvenționare a agri-
culturii.

Comparativ cu Regulamen-
tul de Subvenționare din anul 
trecut, noua redacție include opt 
măsuri: stimularea creditării 
producătorilor agricoli de către 
fi nanțatori, asigurarea riscuri-

lor în agricultură, fondarea sau 
extinderea plantațiilor multia-
nuale, extinderea suprafețelor 
protejate pentru cultivarea legu-
melor, procurarea tehnicii agri-
cole, de irigare și a echipamen-
tului, stimularea investițiilor 
în fondarea sau reconstrucția 
fermelor zootehnice, procurarea 
de animale de prăsilă, stimula-
rea investițiilor pentru crearea 
infrastructurii post recoltare. 

În bugetul anului 2012, pen-
tru subvenționarea agriculturii, 
sunt rezervate 400 mil. de lei.

„Agricultura se dezvoltă într-un ritm bun”
Interviu acordat agenției INFOTAG de către ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Vasile Bumacov

de două ori mai mică. Însă vom 
produce 90 mii tone de zahăr, 
cantitate suficientă pentru asigu-
rarea pieței interne, nu și pentru 
export.

- În opinia Dvs., care este 
dinamica de dezvoltare a agri-
culturii?

- Dacă urmărim dinamica ma-
jorării exportului, putem spune cu 
siguranță că agricultura se dezvol-
tă într-un ritm bun. Dacă în 2010 
exportul de produse agricole a fost 
de 811 mil. dolari, pentru anul tre-
cut prognozăm exportul la nive-
lul de 976 mil. dolari. Cât 
privește importul, în 2010 
acesta a constituit 593 mil. 
dolari, iar pentru 2011 pre-
conizăm să fi e de 689 mil. 
dolari. Pentru noi exportul 
este un indicator foarte im-
portant. Cel mai bine sunt 
exportate nucile, vinul, me-
rele, prunele și strugurii de 
masă. Vreau să menționez 
că în timp ce alte ramuri 
ale economiei se confruntă 
cu scăderi esențiale, agri-
cultura și industria alimen-

tară au crescut cu 5%, ceea ce este 
un rezultat destul de bun. Potrivit 
prognozelor, cota agriculturii și in-
dustriei alimentare în PIB în 2011 
constituie 18% și aproximativ 53% 
din volumul total al exportului. 
Aportul agriculturii în PIB este es-
timat la 24 mld. lei.

- Care sunt direcțiile prio-
ritare pentru anul 2012?

- Salvarea agriculturii constă în 
diversitate. Mizăm pe plantațiile de 
viță de vie și pe livezi. Avem succe-
se în domeniul cultivării pomușoa-
relor, însă ne vom strădui să facem 

mai multe. Trebuie să ne clarifi căm 
cu domeniul legumiculturii și zo-
otehniei – să examinăm problema 
din punct de vedere practic și să în-
cepem să facem ceva, să schimbăm 
ceva. Desigur, înțelegem că prin-
cipala problemă sunt investițiile, 
mai degrabă lipsa lor. Dar statul 
nu poate asigura investițiile la ni-
velul corespunzător. De aceea, este 
important să existe oameni care 
să poată face afaceri în agricultu-
ră. Știm că situația cu creditarea și 
piața de desfacere este complicată, 
dar sperăm că vom face economii 

prin implementarea agriculturii 
conservative.

- Care va fi  situația subven-
țiilor în anul curent?

- Fermierii noștri se afl ă la o nouă 
etapă de dezvoltare – ei deja vorbesc 
că este nevoie nu atât de subvenții, 
cât de acces la credite ieftine. Iar 
aceasta este o problemă foarte mare, 
căci creditele pentru agricultură 
sunt scumpe. Da, statul ajută prin 
intermediul anumitor proiecte, dar 
acest lucru este insufi cient. Iar pen-
tru subvenționarea agriculturii sunt 
prevăzuți doar 400 mil. lei.

- Ce opinie aveți des-
pre femeile-lider din sec-
torul agricol?

- Nu am prejudecăți în 
privința femeilor. Ele demult 
au devenit lideri în domeniu 
la același nivel cu bărbații. Nu 
o singură dată m-am convins 
că femeile sunt mai atente, 
mai exacte. Nu mă miră deloc 
faptul când o femeie se apucă 
de o afacere, căci responsabi-
litatea ei ajută la examinarea 
mai obiectivă a cifrelor și la 
luarea unor decizii corecte.

 Apicultorii moldoveni obligați 
să producă miere conform 
standardelor europene 

Începînd cu anul 2012 
apicultorii moldoveni sînt 
obligați să indice pe eticheta 
mierii ambalate informații 
mai detaliate cu privire la 
produs, a relatat președintele 
Asociației Naționale a Api-
cultorilor, Ștefan Condratiuc.

Potrivit lui, în confor-
mitate cu noile directive ale 
UE, pe etichetă de asemenea 
trebuie indicat numărul par-
tidei, denumirea producăto-
rului, țara de origine, data 
ambalării, termenul de ga-
ranție, cantitatea, ingredien-
tele care intră în componen-
ța mierii, informații referi-
toare la valoarea energetică, 
anul în care a fost colectată 
mierea, precum și termenii 
în care a fost produsă și am-
balată.

“Scopul este de a oferi 

cumpărătorilor o informație 
mai detaliată referitoare la 
produs. Moldova tinde să-și 
armonizeze legislația la nor-
mele europene. Prin urmare, 
a apărut necesitatea de a ur-
mări toate aceste etape prin 
care trece produsul pentru a 
asigura securitatea lui. Aces-
te sunt niște cerințe recunos-
cute, grație cărora poate fi  
stabilită calitatea produsu-
lui”, a spus Condratiuc.

În Moldova există în jur 
de 130 mii de familii de albi-
ne. Cele mai favorabile raioa-
ne pentru colectarea mierii 
sînt raioanele din centrul re-
publicii - Călărași, Strășeni, 
Orhei, Hîncești, și Nisporeni, 
întrucît acolo cresc copaci de 
tei și salcîmi. În medie un ce-
tățean moldovean consumă 
anual 60-80 gr, de miere.

Importăm mai multe produse alimentare 
decât exportăm

Statul nu mai subvenționează procurarea 
fertilizanților și irigarea
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SECETĂ

Determinarea operativă și la 
timp a stării semănăturilor cul-
turilor de toamnă pe parcursul 
iernării se afl ă în fi ecare an în 
atenția agricultorilor.

În anul curent, situația cu 
grânele de toamnă este deo-
sebită, reieșind din condițiile 
climaterice create pe parcursul 
perioadei de toamnă – iarnă.

Toamna secetoasă din anul 
2011, nu a permis lucrarea la 
timp a solului și însămânțarea 
în termenii optimi a culturilor 
cerealiere de toamnă. În lipsa 
precipitațiilor, în perioada ulte-
rioară semănatului, și inițial a 
temperaturilor scăzute culturile 
nu au înfrățit din toamnă.

În consecință plantele, pe 
majoritatea câmpurilor, au în-
trat în iarnă slab dezvoltate, 
preponderent în faza de 1-2 
frunze. Datorită acestor condi-
ții plantele nu au acumulat re-
zervele necesare de substanțe 
plastice și n-au format nodul de 
înfrățire pentru o iernare nor-
mală.

Prima jumătate a iernii 
practic a fost fără geruri mari 
și zăpadă – scutul de bază a se-
mănăturilor în perioada rece a 
anului.

Prognozarea condițiilor de 
iernare a culturilor de toamnă 
în perioada rămasă a iernii este 
destul de difi cilă, însă, pentru 
a lua măsurile cuvenite la timp 
pe fi ecare câmp semănat este 
necesar de a cunoaște starea 
viabilității plantelor pe aceste 
lanuri în dinamică până la înce-
putul vegetației de primăvară.

În acest scop este necesar de 
a folosi toate metodele cunos-
cute.

Principala metodă este cea 
clasică de preluare a monoli-
telor, care permite determina-
rea viabilității plantelor după 

creșterea lor, fi ind luate de pe 
fi ecare câmp concret. Unicul 
neajuns al acestei metode este 
perioada comparativ lungă a 
aprecierii stării plantelor din 
ziua luării probelor (2-3 săptă-
mâni).

O măsură mai operativă, 
care o completează pe cea pre-
cedentă este metoda – expres 
de determinare a viabilității 
plantelor culturilor cerealiere 
de toamnă. Ea se bazează pe 
capacitatea plantelor vii de a 
regenera intens din contul țe-
suturilor meristematice după 
înlăturarea lăstarilor secun-
dări. Esența metodei constă în 
intensifi carea proceselor de re-
parație cu ajutorul temperaturii 
și a umidității mediului.

Tehnica aprecierii stării 
plantelor este următoarea: pe 
diagonala câmpului în 20-30 
locuri, în dependență de supra-
fața lui, se iau mostre de bulgă-
rași de sol cu 5-7 plante, la care 
trebuie să se păstreze nevătă-
mate nodurile de înfrățire și ră-
dăcinile cu lungimea de 1,5-2,0 
cm. Aceste probe sunt comode 
pentru a le pune în săculețe de 
hârtie pe care se înfăptuiesc no-
tițele necesare.

Mostrele se iau la tempe-
ratura aerului care nu trebuie 
să fi e mai joasă de – 8oC. De 
acest lucru se ține cont mai ales 
atunci, când se iau mai multe 
probe, din cauza că la tempera-
turi joase e posibilă înghețarea 
adăugătoare a plantelor în să-
culețe, ceea ce duce la obținerea 
datelor incorecte despre starea 
plantelor.

Plantele alese sunt dezghe-
țate timp de 24 ore la tempera-
tura de 3-7 oC, într-o încăpere 
răcoroasă și nici într-un caz nu 
se admite dezghețarea lor în în-
căpere caldă. 

Prezența luminii nu este 
necesară. Pentru o apreciere 
obiectivă a viabilității plantelor 
principalul este ca procesul să 
decurgă lent.

După dezghețare, plantele 
sunt eliberate de sol, spălate și 
li se retează tulpinile și rădăci-
nile la distanța 1,5-2,0 cm de 
la nodul de înfrățire. Ele sunt 
puse într-un vas, fundul căruia 
este acoperit cu hârtie de fi ltru 
sau vată (la plantele ce nu au 
înfrățit tulpina se taie la 3-4 cm 
de la sămânță).

Umiditatea se reglează în 
așa mod ca plantele să nu se 
usuce și să nu fi e complet în 
apă. Pentru păstrarea umidi-
tății, vasul se acoperă cu sticlă 
sau carton. Vasele de sticlă sau 
alte materiale pot fi  cu succes 
înlocuite cu săculețe de polie-
tilenă.

La fundul lor se plasează ma-
terialul umezit, ulterior săcule-
țul cu plante se leagă la gură. 
Amplasarea plantelor la lumină 
nu joacă un rol important, însă 

temperatura mediului trebuie 
să fi e nu mai joasă de +24-25 
oC. Timpul de creștere a plante-
lor – 2-3 zile. În cazul stresului 
la temperatură a plantelor se 
mai adaugă 1-2 zile. Acest timp 
este sufi cient pentru diferenție-
rea probelor luate: - la plantele 
înfrățite creșterea țesutului tâ-
năr de obicei constituie 1,0-2,0 
cm, la cele neînfrățite – 0,7-1,5 
cm.

Procesul încetinit al rege-
nerării ne vorbește despre fap-
tul, că plantele sunt deprimate 
de factorii nefavorabili de ier-
nare și, invers, o regenerare 
intensivă – despre viabilitatea 
înaltă a plantelor culturilor de 
toamnă.

În timpul analizei, plantele 
se împart în următoarele grupe:

1. regenerează normal; 2. nu 
regenerează; 3. regenerare „fal-
să” (dau o creștere de 3-5 mm).

Se cere de menționat, că 
toate plantele care au regenerat 
sunt viabile. Sunt cazuri când 
se observă „transparența” tecii 

frunzelor, ceea ce vorbește des-
pre faptul, că conul de creștere 
a înghețat. Astfel de semănă-
turi, dacă și se păstrează primă-
vara, mult timp sunt afectate de 
boli și de obicei au o productivi-
tate scăzută.

Numărul plantelor în grupă 
se numără și se determină în 
procente raportul plantelor via-
bile, pierite și deprimate.

În afară de metoda descri-
să mai sus, este binevenit ca 
nemijlocit în câmp să plasăm 
așa numitele „sere” – pe câți-
va țăruși se întinde o bucată 
de peliculă, care pe margini 
se acoperă cu pământ. Această 
construcție destul de simplă 
ne permite de a observa direct 
în câmp o renovare a vegeta-
ției plantelor, primăvara de-
vreme, atunci când întregul 
masiv încă „doarme”.

B.BOINCEAN 
A.POSTOLATI 

T.SERGHEI 
IP ICCC „Selecția”

Cum poate fi  determinată starea 
semănăturilor de toamnă?

Chiar dacă vom avea zăpadă, în primăvară semănăturile vor fi  slăbite 
Seceta din vara și toamna anului tre-

cut, care continuă și acum, nu va pune în 
pericol securitatea alimentară a Moldo-
vei. Cel puțin acestea sunt asigurările pe 
care le dau ofi cialii. Pe de altă parte, po-
trivit specialiștilor în domeniu, trebuie 
să ne așteptăm la o recoltă mai proastă 
de grâne. 

Contactat de Info-Prim Neo, minis-
trul agriculturii și industriei alimentare, 
Vasile Bumacov, a spus că, în ciuda con-
dițiilor climaterice neprielnice, grânele 
s-au refăcut și, dacă în curând va cădea 
zăpadă, așa cum se așteaptă, recolta nu 
va avea de suferit prea mult. „Totul este 
relativ. Cu o lună și jumătate în urmă era 
dezastru, acum însă situația s-a îmbună-
tățit, a început perioada de înfrățire la 

grâne”, a declarat Vasile Bumacov. 
Potrivit ofi cialului, asigurarea cu 

grâu a țării și securitatea alimentară nu 
e unul și același lucru. „Există țări care 
nu cultivă niciun kilogram de grâu, dar 
securitatea alimentară nu le este pusă în 
pericol. Sunt alte îngrijorări acum: dacă 
va continua seceta, trebuie să ajustăm 
tehnologia de prelucrare a pământului la 
o agricultură conservativă, ca să nu pier-
dem din umezeala solului”, a menționat 
ministrul. 

Directorul Serviciul Hidrometeoro-
logic de Stat „Hidrometeo”, Ilie Boian, 
susține că există posibilitatea că perioa-
da care a mai rămas din iarnă se va în-
cadra în limitele normei regimul termic 
și pluviometric. „Rezultatul unui studiu 

efectuat de noi a stabilit că după o peri-
oadă îndelungată secetoasă, cum a fost 
din 1 august și până în prezent, urmează 
perioade mai umede sau cel puțin în li-
mitele normei. Chiar dacă iarna va fi  mai 
uscată decât norma și vom avea rezerve 
puține de umezeală în sol, avem speran-
ța că primăvara și vara vor fi  destul de 
bune”, a declarat directorul Hidrometeo. 

Ilie Boian spune că starea grânelor 
nu este chiar bună deoarece perioada de 
înfrățire trebuia să înceapă până la so-
sirea iernii, însă a întârziat cu aproape 
o lună și jumătate.„Condițiile agromete-
orologice au fost nefavorabile și semă-
natul a început la 10 octombrie, când 
trebuia să se sfârșească”, a subliniat 
directorul. Potrivit lui Ilie Boian, plan-

tele s-au înrădăcinat slab și, chiar dacă 
vom avea zăpadă iarna aceasta, oricum 
în primăvară semănăturile vor fi  slăbite, 
astfel nu putem tinde spre o recoltă de 
grâne foarte bună. 

Ilie Boian a menționat că în mai 
multe discuții cu ministrul Bumacov 
ofi cialul a asigurat că nu există nicio 
primejdie pentru securitatea alimenta-
ră a țării, deoarece recolta de cereale în 
2011 a fost foarte bună și s-a exportat 
puțin, astfel există rezerve de cereale. 
De asemenea, în primăvară, dacă vor 
fi  condițiile bune, s-ar putea lărgi se-
mănăturile primăvăratice. Acolo unde 
semănăturile au ieșit prost se va face 
reînsămânțarea pământului ca să nu fi e 
utilizat terenul în zadar.

11nr. 1 (108) 20 ianuarie 2012 



COOPERARE

Activitatea de până în prezent a cooperative-
lor de întreprinzător a demonstrat că asocierea 
pe principii de marketing este soluția optimă 
pentru comerțul agricol, prin asigurarea calită-
ții și cantității de producție la preț competitiv 
de piață și prin sporirea capacității de negocie-
re a producătorilor agricoli. 

În cadrul evenimentului au luat cuvântul Mi-
nistrul Agriculturii și Industriei Alimentare, vi-
ce-președintele Comisiei Agrare din Parlamentul 
Republicii Moldova, directorul Agenției de Plăți și 
Intervenții pentru Agricultură, reprezentanți ai in-
stituțiilor donatoare, organizațiilor de consultanță 
și manageri ai cooperativelor de întreprinzător.

Specialiștii din cadrul AGROinform au făcut 
o prezentare în care au menționat că asociațiile 
de fermieri reprezintă o prioritate a dezvoltării 
complexului agroindustrial, pentru că în condiți-
ile actuale, când piețele străine se dezvoltă activ, 
fermierii moldoveni trebuie să se gândească la o 
formă de asociere care să fi e aprobată în mai mul-
te țări. „Cooperarea este un business ca și oricare 
altul, dar cu nuanțe specifi ce”, consideră specia-
liștii din cadrul Federației.

S-a constatat că din sutele de cooperative de 
întreprinzător, înregistrate din 2001 și până în 
prezent, sunt funcționale 33, din care 24 se dez-
voltă cu suportul nemijlocit al Federației AGRO-
inform.

Principalele motive de eșec al cooperativelor 
de întreprinzător din Republica Moldova sunt: 
(1) ne-respectarea principiilor cooperativelor mo-
derne sau efectul „one man show”, atunci când o 
persoană infl uentă utilizează cooperativa doar ca 
o formă de organizare pentru anumite benefi cii și 
(2) Concurența neloială din partea intermediari-
lor cu scheme rapide și fl exibile de plată.

De asemenea, fermierii se arată reticenți față 
de cooperative și față de asistența acordată pen-
tru dezvoltarea cooperativelor.

Participanții la masa rotundă sunt de 
acord că:

1. MAIA este conștient de necesitatea coope-
rării fermierilor în marketing, iar ministrul agri-
culturii consideră că nu există viitor fără coope-
rare.

2. CÎ oferă avantaje reale fermierilor 
cum ar fi : putere de negociere cu furnizorii și 
cumpărătorii,  piețe noi, produse noi, valoare 
adăugată,  asigurarea calității, aplicarea standar-
delor, instruire, transfer tehnologic, etc.

3. Cooperarea fermierilor încă nu a de-
venit o prioritate în  programele și strategiile 
ramurii și se rezultă în prețuri mici și imposibi-
litatea de a concura pe piețele interne și externe.

4. AGROinform a reușit să dezvolte o 
metodologie clară de creare și dezvoltare 
a cooperativelor.

5. În Republica Moldova CÎ sunt susținute și 
promovate de un număr limitat de donatori 
și organizații care nu dispun de resurse sufi ci-
ente pentru a asigura o asistență continuă coope-
rativelor. La rândul său statul nu contribuie nici 
fi nanciar, nici fi scal la dezvoltarea CÎ.

Reieșind din cele menționate au fost formula-
te următoarele propuneri:

Pentru instituțiile statului:
1. Ministerul Agriculturii și Industriei Ali-

mentare va încuraja donatorii și alte organizații 
implicate în vederea creării unii viziuni comune 
de dezvoltare a cooperativelor în Republica Mol-
dova, care ar contribui la creșterea gradului de în-
credere reciprocă dintre fermieri și a fermierilor 
față de cooperative.

2. Solicităm Ministerului Finanțelor și Inspec-
toratului Fiscal să înlăture ambiguitatea aplicării 
TVA în relațiile dintre cooperativă și membri, 
precum și excluderea impozitării duble cu im-
pozitul pe venit a cotelor bonus și a dividendelor 
plătite de către cooperative membrilor săi. 

3. Susținerea cooperativelor de întreprinzător 
din contul Fondului de subvenționare a producă-
torilor agricole.

4. În virtutea lipsei de diferențe între coopera-
tivele de întreprinzător și Grupurile de Producă-
tori cerem ca aceste formațiuni să benefi cieze, în 
egală măsură, de suportul prevăzut prin proiectul 
de lege cu privire la Grupurile de Producători ela-
borat de AIPA.

Pentru mass-media
5. Subiectele agricole și de dezvoltare rurală 

nu sunt atractive pentru instituțiile de mass-
media, însă este necesar din partea presei de a 
se implica mai activ în elucidarea cazurilor de 
succes și de eșec în businessul agricol, inclusiv 
cooperare.

Pentru donatori
6. Donatorii, statul și alți actori implicați tre-

buie să realizeze următoarele:
Dezvoltarea unei cooperative durabile 

durează mulți ani;
Oferirea granturilor se poate ușor 

transforma în parte a problemei în loc 
să devină soluția;
Să acorde o mai mare atenție dez-

voltării capacităților organizaționale 
a cooperativei și mai puțină atenție valorifi -
cării granturilor.

7. Considerăm necesar efectuarea unui studiu 
amplu privind dezvoltarea cooperativelor în Mol-
dova pentru a identifi ca problemele cu care se con-
fruntă și identifi ca soluții pentru depășirea lor și 
din partea instituțiilor de stat implicate: Ministerul 
Economiei, Serviciul Vamal, etc.

Organizațiile de consultanță
8. Organizațiile de consultanță cu suportul 

MAIA și donatorilor să elaboreze și să implemen-
teze o campanie amplă de popularizarea a coope-
rării în rândurile fermierilor și a demnitarilor de 
stat.

9. Organizațiile de consultanță și cele de 
fermieri să creeze un front comun de informare 
a organelor de stat că cooperativele nu au ve-
nituri, ci surplusuri și nu se supun impozitului 
pe venit.

10. Să organizeze de cel puțin 2 ori pe an mese 
rotunde pe marginea dezvoltării cooperativelor 
pentru sensibilizarea instituțiilor statului și acto-
rilor implicați cu problemele ce stau în calea dez-
voltării cooperativelor.

Rezoluţia
aprobată de participanţii la

MASA ROTUNDĂ din 13 decembrie 2011
„Cooperarea agricultorilor – o prioritate 
în agenda de dezvoltare a sectorului?”

În contextul în care economia 
ruinată a Greciei se scufundă în 
continuare, un exod de greci care 
fug spre zonele rurale privesc spre 
trecutul rural bogat al țării ca la 
un ghid pentru viitor. Ei recunosc 
că este o afacere aparte, care ne-
cesită mai multă muncă manuală 
decât și-au imaginat vreodată ca 
absolvenți de facultate. Dar într-
o țară înfometată de austeritate 
și afl ată în pragul incapacității de 
plată, pare o miză la fel de bună ca 
alta, scrie ziarul american The New 
York Times în ediția de duminică. 

‘Cea mai mare creștere se înre-
gistrează la categoria de vârstă mij-
locie, între 45 și 65 de ani’, a decla-
rat Yannis Tsiforos, directorul Con-
federației Pan-Elene a Asociațiilor 
Agricole. ‘Aceasta ne arată că aceste 
persoane au avut un alt fel de loc de 
muncă în trecut’, a precizat el.

Rata șomajului în Grecia este 
în prezent de 18%, crescând la 35% 
pentru tinerii cu vârste cuprinse 
între 15 și 29 de ani – de la 12% și 
respectiv 24% la sfârșitul lui 2010. 
Dar sectorul agricol a fost unul din-
tre puținele care au arătat câștiguri 
de la declanșarea crizei, adăugând 
32.000 de locuri de muncă între 
2008 și 2010 – cele mai multe din-
tre ele luate de greci, nu de lucră-
tori imigranți din străinătate, po-
trivit unui studiu publicat în aceas-
tă toamnă de Confederație.

În Grecia, la fel ca și în alte țări 
de la Mediterana, cele mai mul-
te familii au investit prin tradiție 
masiv în domeniul imobiliar și în 
pământ, considerate de departe 
mult mai stabile decât investiții-
le fi nanciare, și este ceva obișnuit 
chiar și pentru grecii cu venituri 
mici să fi  moștenit o proprietate 
de familie. Pe măsură ce vremurile 
grele lovesc și mai tare, mulți greci 
se decid sau sunt forțați să recurgă 
la această ultimă salvare.

Înscrierea în școli agricole este 
în creștere. Panos Kanellis, preșe-
dintele ”American Farm School” 
din Salonic, înfi ințată în 1904 și 
oferind de la grădiniță până la li-
ceu, precum și educație continuă 
în domeniul agriculturii durabile, 
a declarat că cererile s-au triplat 
în ultimii doi ani, iar înscrierea în 
clase cum ar fi  producerea brân-
zeturilor și vinurilor a fost în creș-
tere. Kanellis spune că tinerii vin 
frecvent la el și îi spun: ‘Am două 

hectare de la bunicul meu. Pot face 
ceva cu ele?”

Un număr tot mai mare de greci 
își pun aceeași întrebare, iar unii 
decid că pot. Nikos Gavalas și Ale-
xandra Tricha, ambii de 31 de ani, 
s-au reprofi lat pe agricultură, după 
ce au fost prost plătiți cu contrac-
te pe termen scurt, la Atena, unde 
locurile de muncă sunt puține, iar 
costul vieții ridicat. Anul trecut au 
decis să înceapă un nou proiect: 
creșterea de melci pentru export.

‘În orașele mari nu există ni-
ciun viitor. Pentru tineri, singura 
alegere este de a merge la țară sau 
în străinătate”, spune Tricha.

Dacă refugiații din orașe se 
așteaptă la o existență ușoară sau 
idilică în mediul rural, sunt rapid 
treziți la realitate. În 2006, Vassi-
lis Ballas și soția sa, Roula Boura, 
ambii de 36 de ani, și-au părăsit lo-
curile de munca de la Atena, unde 
el a lucrat în managementul con-
ținutului la un site Web iar ea în 
marketing, pentru a pleca la Chios, 
de unde sunt originari bunicii lui. 
Deși era înainte de criza fi nancia-
ră, au decis să-și încerce norocul în 
cultivarea pomilor de anason, care 
cresc numai în sudul insulei Chios 
și produc o rășină folosită la bău-
turi alcoolice, produse alimentare, 
lumânări și săpun.

Un producător poate câștiga 
circa 40 dolari livra en-gros. Dar 
cuplul a constatat că această cul-
tură este mult mai difi cilă decât 
au presupus și s-au extins la eco-
turism. Astfel de afaceri – care în 
Chios includ și o cooperativă pro-
ducătoare de vin, Ariousios, ce lu-
crează pentru a reînvia soiul vechi 
de struguri ”Chiotiko krassero” – 
arată că se pot face bani din agri-
cultură și turism.

Într-un moment tulbure, în 
care criza datoriilor a erodat câș-
tigurile economice recente ale țării 
– posibil în mod irevocabil – există 
numeroase dezbateri despre faptul 
dacă o revenire la cultivarea pă-
mântului sau la profesii navale este 
un pas înainte sau un regres.

Dincolo de cifre, impulsul de a 
reveni la rădăcinile rurale în Gre-
cia reprezintă o tendință elocventă 
nouă de la declanșarea crizei – o 
întoarcere spre interior, un fel li-
niștit de mândrie națională, ca 
răspuns la starea sumbră generală, 
conchide articolul.

Pe fondul crizei, grecii 
se întorc la agricultură

Eveniment ogranizat de Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform
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TEHNOLOGII

Îngrășământul organic na-
tural este considerat un îngră-
șământ complet, deoarece în 
compoziția lui se găsesc toate 
substanțele care au participat 
la formarea masei vegetale. În-
grășămintele organice natura-
le se pot obține și se găsesc în 
gospodăria agricolă crescătoare 
de animale. În categoria acesto-
ra se includ: gunoiul de grajd, 
gunoiul artifi cial, gunoiul de 
păsări, urina animală și mustul 
de gunoi, precum și compostul. 

Gunoiul de grajd provine 
de la diferite specii de anima-
le, din amestecul materialelor 
utilizate ca așternut (paie, ru-
meguș, furaje), al nutrețurilor 
care au trecut prin tubul diges-
tiv al animalelor și au fost eli-
minate sub formă de dejecții și 
de urină. Compoziția chimică a 
dejecțiilor diferă în funcție de 
furajele utilizate și de specia 
de animale, conținând: azot 
(0,30-0,60%), fosfor (0,17-
0,40%), potasiu (0,10-0,35%) 
precum si calciu, magneziu, 
sulf, fi er, zinc etc.

Datorită acestui fapt, 
gunoiul de grajd este socotit 
îngrãșământ complet 
si complex

Importanța gunoiului de 
grajd, ca și a altor îngrășămin-
te organice, nu constă numai în 
cantitatea de substanțe nutriti-
ve care se introduc în sol odată 
cu acesta, ci și în îmbunătățirea 
condițiilor de creștere și dez-
voltare a plantelor. Utilizarea 
gunoiului de grajd mărește 
puterea solului de a reține mai 
efi cient substanțele hrănitoare, 

împiedicând astfel spălarea lor 
în adâncime și punându-le la 
dispoziția plantelor atunci când 
acestea au nevoia de consum.

Introducerea în sol a guno-
iului de grajd contribuie la îm-
bunătățirea structurii acestuia, 
la îmbunătățirea lui în humus 
și în microorganisme folosi-
toare. Substanțele alcaline din 
compoziția gunoiului de grajd 
contribuie la reducerea acidită-
ții solului cu 0,5-0,8 unități pH 
când se utilizează o cantitate de 
20-30 tone/ha. Efectul de îm-
bunătățire a fertilității naturale 
a solului se resimte în cazul uti-
lizării gunoiului de grajd până 
în al 4-lea an de la aplicare, cre-
ându-se în același timp și cele 
mai bune condiții de sporire a 
efi cienței îngrășămintelor mi-
nerale.

Compoziția gunoiului de 
grajd proaspăt este diferită în 
funcție de specia de animale de 
la care provine, de hrana și de 
felul constituirii așternutului. 
Mult mai bogat în elemente nu-
tritive este gunoiul rezultat de 
la cai și oi, comparativ cu cel ob-
ținut de la vite cornute și porci. 
Când animalele sunt hrănite cu 
nutrețuri concentrate și fânuri, 
atunci și dejecțiile au un conți-
nut mai bogat în azot, fosfor și 
potasiu. Când în hrana animală 
se folosesc mai multe furaje fi -
broase dejecțiile au o cantitate 
mai scăzută de substanțe hrăni-
toare pentru plante.

Calitatea așternutului 
infl uențează compoziția 
chimică a gunoiului de grajd

Paiele de cereale de toamnă 
și primăvară se utilizează cel 

mai frecvent în constituirea aș-
ternutului la animale. Mai rar, 
se folosesc ca așternut frunze, 
rumeguș, talaș. Cu cât așternu-
tul este mai uscat, cu atât este 
mai bun și reține mai bine urina 
animalelor, fi ind necesară ast-
fel o cantitate mai mică de paie. 
Este bine ca paiele folosite să 
fi e tocate deoarece în acest fel 
se mărește puterea de reținere 
a urinei animalelor, rezultând 
un gunoi de grajd de o calitate 
mai bună. Gunoiul rezultat se 
așează mai bine în platforma 
de fermentare, iar împrăștierea 
pe teren se realizează mai uni-
form.

Transportarea la câmp a gu-
noiului de grajd se poate face 
în tot timpul anului, însă, pen-
tru a reduce pierderile de azot, 
cel mai bine este să se lucreze 
pe vreme răcoroasă și cu nor, 
condiții ce se întrunesc toam-
na și iarna. Grămezile de gunoi 
se împrăștie cât mai uniform și 

este bine să se încorporeze în 
aceeași zi sub brazdă cu plugul. 
Când se întârzie împrăștierea și 
încorporarea gunoiului de grajd 
mai mult de 4-5 zile, au loc 
pierderi mari de azot din masa 
acestuia. 

Dacă gunoiul de grajd se 
lasă în câmp în grămezi, el este 
uscat de vânt, o parte din azot 
se pierde în aer, iar ploile spală 
unele substanțe în adâncime.

În ceea ce privește epoca de 
fertilizare, este recomandabil 
ca încorporarea în sol a gunoiu-
lui de grajd să se facă odată cu 
arătura adâncă de toamnă. Da-
torită umezelii din sol, sunt fa-
vorizate o serie de transformări 
chimice ale gunoiului, care fac 
ca substanțele hrănitoare să fi e 
utilizate de plante cu mai multă 
efi ciență. 

Pentru semănăturile de 
toamnă, încorporarea guno-
iului de grajd se va face odată 
cu arătura de vară. Dozele cele 
mai des utilizate sunt de 20-40 
t/ha. Este indicat să se aplice la 
culturile de mare productivita-
te, cu perioadă lungă de vegeta-
ție, mari consumatoare de azot 
și potasiu.

Adâncimea de încorporare 
a gunoiului de grajd este con-
diționată de dezvoltarea siste-
mului radicular al plantelor. La 
plantele ierboase, cu sistem ra-
dicular superfi cial, adâncimea 
de încorporare cea mai potrivi-
tă este de 15-20 cm, la cele cu 
sistem radicular mai profund 
este de 20-30 cm, iar la pomi 
și viță de vie este de 30-40 cm. 
Încorporarea se realizează mai 
complet cu plugul prevăzut cu 
antetrupiță.

Gunoiul de grajd este de mai 
multe feluri, în funcție de vechi-
me și gradul de fermentare:

gunoi de grajd proaspăt, în 
care paiele sunt tari, rezistente 
și își păstrează culoarea;

gunoi de grajd semifer-
mentat, în care paiele se mai 
cunosc, însă nu mai sunt rezis-
tente și se rup ușor, culoarea lor 
fi ind cafeniu închis;

gunoi de grajd fermentat, 
în care paiele nu se mai cunosc, 
se prezintă ca o masă brună ne-
gricioasă cu aspect unsuros; 

gunoi de grajd foarte bine 
fermentat (mranița) este ca o 
masă pământoasă, afânată, de 
culoare negricioasă.

Pentru îmbunătățirea cali-
tății gunoiului de grajd se reco-
mandă ca, la fermentarea aces-
tuia în platformă, să se adauge 
îngrășăminte fosfatice în can-
tități de 0,5-4% din greutatea 
masei organice. Fermentarea 
împreună cu îngrășămintele 
fosfatice, pe lângă reducerea 
pierderilor de azot, reduce și 
pierderile care au loc cu ocazia 
transportului, împrăștierii și 
încorporării acestuia.

Gunoiul de grajd este un 
îngrășământ organic complex 
și complet, toate de grajd este 
cel mai bine utilizat de plante-
le cu perioadă lungă de vege-
tație: cartoful, porumbul, sfe-
clă, floarea-soarelui, precum 
și de acele plante care reali-
zează plantele reacționând fa-
vorabil la aplicarea lui. În pri-
mul an de la aplicare, gunoiul 
o mare masă vegetativă: iarba 
de Sudan, sorgul etc. În ceea 
ce privește grâul de toamnă, 
acesta utilizează mai bine gu-
noiul de grajd în al doilea an 
de la aplicare.

Utilizarea exclusivă a îngră-
șămintelor chimice nu reduce 
importanța întrebuințării gu-
noiului de grajd. Sporurile cele 
mai mari de recoltă se obțin 
din acțiunea combinată îngră-
șămintelor chimice cu îngrășă-
mintele organice naturale

Sursa: Recolta.eu

Fertilizarea cu gunoi de grajd. 
Gunoiul de grajd și efectele utilizării lui
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INTERNAŢIONAL

Noile prognoze economice 
mondiale dau un nivel global de 
creștere a PIB de 2,5% în 2012 
față de 2,7% cât a fost estimat 
în 2011. Banca Mondială a aver-
tizat că încetinirea economiei 
globale riscă să afecteze în spe-
cial țările în curs de dezvoltare. 

Economiștii de la Banca 
Mondială anticipează o înceti-
nire a creșterii economice la ni-
vel mondial în 2012, și în cazul 
în care criza din zona euro nu se 
adâncește. Chiar și fără o nouă 
criză, prognozele economice 
sunt mult mai pesimiste decât 
cele din iunie 2011: economia 
mondială va crește cu doar 2,5 
la sută în 2012 și 3,1 la sută în 

2013, față de prognoza făcută 
cu doar șase luni în urmă – o 
creștere de 3,6 la sută atât în 
2012 cât și în 2013. În eventua-
litatea în care piețele fi nanciare 
refuză să fi nanțeze economiile 
din zona euro, creșterea globa-
lă va fi  cu aproximativ 4 puncte 
procentuale mai mică chiar de-
cât actualele prognoze iar eco-
nomiile mai slabe sunt departe 
de a fi  imune la această criză.

„În zona euro, dacă piețele 
de capital îngheață și situația se 
deteriorează, aceasta ar putea 
declanșa o criză similară cu cea 
din septembrie 2008. Acesta 
este riscul pe care trebuie să-l 
avem în vedere”, a spus Lin 

Yifu,  economist-șef la Banca 
Mondială.

Banca Mondială avertizea-
ză că economiei mondiale îi va 
fi  mult mai greu să iasă dintr-o 
nouă criză economică, căci țări-
le bogate nu prea mai au muni-
ție monetară sau fi scală pentru 
a stopa cercul vicios al căderii 
economice. În același timp, 
țările mai sărace au mult mai 
puțin capital, mai puține opor-
tunități comerciale și un sprijin 
fi nanciar pentru activități pri-
vate sau publice mult mai mic 
decât în 2009.

„Recuperarea va fi  foarte 
înceată. Vor fi  necesari foarte 
mulți ani pentru a înlătura efec-
tele negative ale marii recesiuni 
și ale dezechilibrelor create în 
perioada de boom economic de 
dinaintea recesiunii”, a declarat 
Hans Timmer, director pentru 
perspective de dezvoltare la BM.

După cum a declarat Andre 
Burns, șeful departamentului de 
macroeconomie al Băncii Mon-
diale, „țările în curs de dezvol-
tare ar trebui să-și facă speranțe 
de mai bine și să se pregăteas-
că pentru ce e mai rău.” Burns 
avertizează că o înrăutățire a cri-
zei nu va cruța pe nimeni. Ratele 
de creștere ale țărilor dezvoltate 
sau în curs de dezvoltare ar pu-
tea scădea chiar mai abrupt de-
cât în 2008-2009.

BM: Creșterea economica globală 
a încetinit

Exporturile franceze de semin-
țe și răsaduri au atins un record 
istoric în campania 2010-2011, de-
pășind 1 miliard de euro, în timp 
ce importurile s-au stabilizat la 
480 milioane de euro. Soldul de 
benefi cii reprezintă 600 milioane 
de euro, dintre care mai mult de 
jumătate provin din rezultatele ob-
ținute în urma recoltei de semințe 
de porumb.

Exporturile de semințe de po-
rumb au înregistrat o creștere re-
marcabilă în 2010-2011, atingând 
435 milioane de euro, după o curbă 
de progres de 23% față de campa-
nia precedentă; pe de altă parte, 
importurile sunt în scădere cu 18%, 
ajungând la 120 milioane de euro. 
Soldul de benefi cii al producției de 
semințe de porumb atinge 315 mi-
lioane de euro, înregistrând o creș-
tere de peste 50%.

Principalele destinații ale se-
mințelor de porumb sunt țările 
Uniunii Europene (UE-27), care re-
prezintă 90% din valoarea exportu-
rilor. Aceste debușee au înregistrat 
o creștere considerabilă în urma 
extinderii suprafețelor cultivate cu 
porumb-boabe (în Europa Centrală 
și de sud) și cu porumb-siloz (din 

Germania și Italia – datorită dez-
voltării sectorului biogazului – și 
Polonia). În total, agricultorii eu-
ropeni (UE-27) au însămânțat 14,2 
milioane de ha în 2011, respectiv cu 
7% mai mult decât în 2010.

Valoric, principalele destinații 
de export sunt următoarele:

- Germania, cu 45% din valoa-
rea totală a exporturilor;

- Spania: 10%;
- Olanda, Italia, Ungaria: fi eca-

re cu câte 6%;

- Polonia: 4%.
În afara Uniunii Europene, 

vânzările au fost la fel de bune, 
cu exporturi care au atins 44 mi-
lioane de euro. Destinațiile sunt 
în majoritatea lor țări din partea 
vestică a Comunității Statelor In-
dependente (Ucraina și Rusia) și 
din Balcani, unde, de câțiva ani, 
agricultorii manifestă un interes 
crescând pentru genetica occiden-
tală de înaltă calitate și hibrizii oc-
cidentali.

România ar putea avea pro-
bleme cu producțiile agricole în 
2012 dacă până la sfârșitul lunii 
martie rezerva de apă din sol nu 
va fi  refăcută, a declarat, recent, 
ministrul Agriculturii, Valeriu 
Tabără

„Dacă până la fi nele lunii 
martie nu se va reface rezerva de 
apă din sol, am putea avea pro-
bleme cu producțiile agricole, 
dar asta nu înseamnă că nu vom 
avea asigurat consumul.

Într-adevăr, la ora actuală, 
culturile semănate în toamna 
acestui an, de grâu și de rapiță, 
nu seamănă cu cele din toamna 
anului trecut și avem în anumite 
zone probleme cu seceta”, a spus 
Tabără, precizând și că va ur-
mări evoluția culturilor pentru a 
vedea ce zone ar putea fi  decla-
rate calamitate.

Deși recunoaște, cu jumătate 
de gură, că seceta pune în peri-
col culturile de toamnă, Tabără 
susține că nu își face griji pentru 
producția de grâu de anul viitor. 
„Avem semne negative la grâu, 
dar nu vor fi  probleme pentru că 
dacă luăm cantitățile actuale de 
grâu din depozite avem pentru 
un consum de trei ani. Nu toate 
zonele sunt afectate de secetă, de 
aceea și dacă ar rămâne în cul-
tură doar 1,7 milioane hectare 
cu grâu, tot vom avea o produc-
ție de 3,5-4 tone la hectar și ne 
ducem la 6 milioane de tone”, a 
mai spus ministrul Agriculturii.

Acesta a mai declarat că aș-
teaptă rezultatele și evaluările 
după precipitațiile de la începu-
tul lunii decembrie, care, însă, 
nu au fost uniforme în toată țara 
și nici prea multe, mai ales în su-
dul țării. „Au fost cantități vari-
abile 30-40 litri/metru pătrat în 
nord și 5-10 litri în sud.

Nu este o cantitate foarte 
mare, dar urmărim cu atenție 
evoluția culturilor și ceea ce va 
răsări în continuare, dar, repet, 
nu înseamnă că nu o să avem 
grâu la anul. Am avut ani în 
care răsărirea și evoluția grâu-
lui s-a făcut în iarnă. Grâul nu 
va fi o problemă și dacă se va 
acumula o rezervă de apă con-

sistentă pentru că de aceasta 
depinde atât recolta de toam-
nă, cât și cea de primăvară”, a 
explicat Tabără.

Rapița, pierdută 
aproape de tot. 
Tabără recomandă 
soiuri de primăvară

Dacă referitor la grâu se de-
clară optimist, când vine vorba 
de rapiță, ministrul Agriculturii 
spune că nu se poate pronunța 
deocamdată, deși această cultu-
ră este pierdută într-o propor-
ție foarte mare. „Rapița o poți 
pierde în iarnă și dacă este cu o 
dezvoltare normală, cum a fost 
anul trecut, când un îngheț la 
sfârșitul lui februarie ne-a dus 
la pierderea a circa 100.000 de 
hectare.

Cultivatorii de rapiță pot să 
apeleze la soiurile de primăva-
ră, deosebit de valoroase și care, 
semănate la timp, pot să reducă 
din defi citul din toamnă. Rapița 
nu este pentru consumul intern, 
dar intră în economia fermei și 
este o piață foarte bună, internă 
și internațională”, a mai spus 
Tabără.

Franța a înregistrat record la exportul 
semințelor de porumb

România: Seceta 
pune în pericol 
recoltele din 2012 
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Cereri și Oferte – perioada 1 - 11 ianuarie 2012 (www. agravista.md)

CERERI ŞI OFERTE

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

OFERTE
Nume produs Descriere 

produsului Cantitate Regiune

PRODUSE AGRICOLE

Fructe uscate

Prune soiul Stan-
ley si Ana-Spath, 
uscate fără fum, 
cu sâmburi

20 tone
 Nisporeni, str.Viilor 2, Tele-
fon: 0264 23050, Telefon mobil: 
067123050   

Mere Mere  5 tone
Ungheni, s. Năpădeni, Telefon: 
(236) 47389, Telefon mobil: 
069259228   

Mere Mere, soi Idared 6 tone Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 
27032, Telefon mobil: 069186016   

Porumb Porumb
 3 tone Ungheni, s.Semeni, Telefon: (236) 

70214   

Struguri Struguri Moldova 
din frigider 10 tone Nisporeni, str. 1 Mai, Telefon: 

(264) 2-27-14   

Struguri Struguri Moldova 10 tone
 Ungheni, s. Morenii Noi, Tele-
fon: (236) 35747, Telefon mobil: 
069171859   

Sfecla roşie Sfeclă roşie 4 tone  Drochia, s. Nicoreni, Telefon: (252) 
27032, Telefon mobil: 069186016   

Varză Varză de pechin 3 tone
Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: 
(236) 73253, Telefon mobil: 0795 
50647   

Varză Varză 5 tone
Ungheni, s.Chirileni, Telefon: (236) 
23923, (236) 75341, Telefon mobil: 
079207222   

Seminţe de le-
gume Seminţe de ceapă 1 tonă

Drochia, s. Zgurita, Telefon: (252) 
44298, Telefon mobil: 68969797, 
Email: burlacuvictoragro@mail.ru   

Seminţe de le-
gume

Seminţe de mor-
cov, “Krasavka” 1 tonă

 Drochia, s. Zguriţa, Telefon: (252) 
44298, Telefon mobil: 68969797, 
Email: burlacuvictoragro@mail.ru   

Seminţe de le-
gume

Comercializăm 
seminţe de sfeclă 
roşie, soi “Cilin-
drica”

1 tonă
Drochia, s. Zguriţa, Telefon: (252) 
44298, Telefon mobil: 68969797, 
Email: burlacuvictoragro@mail.ru   

Seminţe de le-
gume

Seminţe de ridiche 
de lună 1000 kg

 Drochia, s. Zguriţa, Telefon: (252) 
44298, Telefon mobil: 68969797, 
Email: burlacuvictoragro@mail.ru   

Seminţe de lu-
cernă

Seminţe de lu-
cernă 4000 kg

 Drochia, s. Zguriţa, Telefon: (252) 
44298, Telefon mobil: 68969797, 
Email: burlacuvictoragro@mail.ru   

Material semin-
cer

Arpagic, soi 
“Stuttgart”. 10 tone

Drochia, s. Zguriţa, Telefon: (252) 
44298, Telefon mobil: 68969797, 
Email: burlacuvictoragro@mail.ru   

Pepiniere viti-
cole si pomicole

Butaşi viţă de vie 
“Isabela” 5000 bucăţi

 Telenesti, s. Budăi, Telefon: (258) 
63518, Telefon mobil: 069260378, 
Email: svesca@rambler.ru   

Pepiniere viti-
cole si pomicole

Butaşi viţă vie 
“Shardone” 

10000 bu-
căţi

Telenesti, s. Budăi, Telefon: (258) 
63518, Telefon mobil: 069260378, 
Email: svesca@rambler.ru   

Produse apicole Miere  700 kg
Ungheni, s. Todireşti, Telefon: 
(236) 49453, Telefon mobil: 
069239827   

Produse apicole Ceara de albină 50 kg  Glodeni, str. Suveranităţii 4, Tele-
fon: (249) 24069   

Porci

Porcine cu greuta-
tea de 110-120 kg 
Preţul 26,00 lei/kg 
masă vie 

nelimitat Ungheni, s. Petresti, Telefon: (236) 
42561, Telefon mobil: 079045980   

ALTELE

Hrană pentru 
animale de 
casă

Nutreţuri  nelimitat
Chisinau, Telefon: 069163841, (22) 
47-62-29, Email: agromalaies@
mail.ru   

Premixuri si 
aditivi Silitră, marca B 400 kg

Drochia, s. Chetrosu, Telefon: 
(252) 55047, Email: mora-
run2011@rambler.ru   

Produse de mo-
rărit Tărâţă de grâu 100 tone

 Cahul, zona Industriala 1, Telefon 
mobil: 078300186, Email: eni-ale-
xandru@hotmail.com   

Plante medici-
nale

Plante medicinale, 
ceaiuri calmante 600 unităţi  Ungheni, Beresti, manager: Caza-

cov Sofi a, Telefon: (236) 93421   

Echipamente 
agricole Stupi de albine 12 unităţi

Ungheni, s. Todireşti, Telefon: 
(236) 49453, Telefon mobil: 
069239827   

Echipamente 
agricole

Tractor T-70S, 
anul fabricaţiei 
2003 (stare bună)

2 unităţi

Drochia,  s. Ochiul Alb, SRL 
„Dealul Ochiualbean”,  Manager: 
Zbancă Victor, Telefon mobil: 
069137158

CERERI

Nume produs Descriere produ-
sului Cantitate Regiune

Floarea-soa-
relui

Floarea soarelui 
pentru ulei 500 tone

Ungheni , s.Valea Mare, Telefon: 
(236) 43289, Telefon mobil: 796 
13375   

Floarea-soa-
relui

Floarea soarelui 
pentru ulei 500 tone

Ungheni, str.Stefan cel Mare,54, 
Telefon: (236) 34330, Telefon mo-
bil: 069126213 

Grâu Grâu gluten 23%, 
IDC 90% 500 tone

Ungheni , s.Valea Mare, Telefon: 
(236) 43289, Telefon mobil: 796 
13375  

Grâu Grâu 23% gluten, 
90% IDC 500 tone

Ungheni, str.Stefan cel Mare,54, 
Telefon: (236) 34330, Telefon mo-
bil: 069126213, Fax: (236) 34330   

Grâu Grâu furajer 150 tone Ungheni , s. Petresti, Telefon: 
()42561, Telefon mobil: 079045980   

Grâu

Grâu alimentar 
glutenul 19-22%, 
calitatea glutenu-
lui 70-90 un. 

200 tone
Cahul , zona Industriala 1, Telefon 
mobil: 078300186, Email: eni-ale-
xandru@hotmail.com   

Grâu Grâu furajer 500 tone Ungheni , s. Petresti, Telefon: (236) 
42561, Telefon mobil: 079045980   

Grâu
Grâu alimentar. 
Conţinutul de glu-
ten 23%, IDC 85% 

500 tone Ungheni , s. Valea Mare, Telefon 
mobil: 069709509   

Produse de mo-
rărit

Tărâţă de grâu, 
vrac si în saci 100 tone

Cahul , zona Industriala 1, Telefon 
mobil: 078300186, Email: eni-ale-
xandru@hotmail.com   

Pepiniere vitico-
le si pomicole Portaltoi de măr 10000 bucăţi

Telenesti , s. Budai, Telefon mobil: 
069260378, Email: svesca@ram-
bler.ru   

Cereale furajere Porumb, orz, grâu, 
fl oarea soarelui nelimitat

Chisinau , Telefon: 069163841, (22) 
47 62-29, Email: agromalaies@
mail.ru   

Hrană pentru 
animale de casă Nutreţuri furajere nelimitat

Chisinau , Telefon: 069163841, (22) 
47 62-29, Email: agromalaies@
mail.ru   
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ABONAREA 2012

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.

MEDIA
Publicaţie periodică a Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova “AGROinform”ŞI VEŢI PRIMI:

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